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ВСТУП 

 

Кримінальний процес як галузь права є похідним від кримінального 

(матеріального) права, бо його функціональним призначенням є забезпечення 

реалізації норм останнього. Основними категоріями кримінального права є 

злочин і кримінальна відповідальність за його вчинення. Питання про те, чи мав 

місце злочин, якщо мав, то хто його вчинив і як застосувати до суб’єкта 

злочину покарання, вирішуються в просторово-часових межах кримінального 

процесу. 

Вирішення зазначених вище питань здійснюється в ході пізнавальної 

діяльності, яка в кримінальному процесі іменується доказуванням і реалізується 

за допомогою спеціальних пізнавальних засобів. Порядок застосування таких 

засобів регламентується нормами кримінально-процесуального права. Перелік 

пізнавальних засобів і порядок їх здійснення є особливими на різних стадіях 

кримінального процесу. 

Під кримінально-процесуальною дією в кримінальному судочинстві треба 

розуміти дію, передбачену та детально врегульовану нормами кримінально-

процесуального права, що провадиться виключно органами, які уповноважені 

законом на здійснення кримінально–процесуальної діяльності, і тільки в межах 

чинності кримінально–процесуального закону, визначеної законом компетенції 

та в часових межах кримінального процесу, результат якої має самостійне 

юридичне значення, котра спрямована на досягнення його мети та виконання 

завдань, факт, зміст і результати якої фіксуються у встановленому законом 

порядку. 

Одним із різновидів кримінально-процесуальних дій, що мають 

пізнавальну спрямованість, і відносяться до основних засобів збирання і 

перевірки доказів є слідчі (розшукові) дії. Термін «слідча (розшукова) дія» є 
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найбільш вживаним в практиці діяльності органів досудового слідства та 

прокуратури, вони проводяться кожного дня посадовими особами зазначених 

органів. 

 

1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, 

УМОВИ ТА ПІДСТАВИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 

 

Для того, що сформулювати поняття слідчих (розшукових) дій, визначити 

зміст, умови та підстави їх проведення, дослідимо його історичний аспект. 

У «Руській Правді» взагалі не було такого терміна. В цьому історичному 

нормативному акті вжито вислів «гоніння по сліду», який у всіх слов’янських 

країнах означав «переслідувати злочинця» з метою спіймати його, тобто – «йти 

за слідом», «збирати сліди злочину» тощо. 

У Статуті кримінального судочинства 1864 року термін «слідчі дії» 

згадано вже багато разів у сенсі засобів виявлення та фіксування слідів злочину. 

Наприклад, у ст. 292 Статуту вказано: «Коли у випадках, визначених законом, 

виявиться необхідним допитати обвинувачених або свідків, або ж провести 

іншу слідчу дію поза дільницею, де виникло слідство, то виконання цих дій 

покладається на того слідчого, в дільниці якого вони повинні бути проведені» У 

згаданій статті Статуту йдеться не лише про допит обвинувачених та свідків, а 

й про «інші слідчі дії». (Статут крім допиту передбачав проведення ще таких 

слідчих дій, як огляд, освідування, обшук ст.ст. 105-107, 315-356; виїмка ст.ст. 

110-111, 357-376, огляд і освідування через обізнаних людей ст.ст. 112, 325-

335). 

КПК УРСР 1927 р. (ст. 107) слідчі дії розумів інакше, це: пред’явлення 

для обвинувачення; допит обвинуваченого; оголошення обвинуваченому про 

закінчення попереднього слідства; складання обвинувального висновку. Таким 

чином законодавець в ті часи відносив поряд із пізнавальними також 

процесуальні дії, не пов’язані з виявленням або фіксацією доказів у справі. 

КПК України 1960 року не вніс ясності у розуміння поняття слідчих дій. 
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Через це вчені вкладають різний зміст у цей термін, так С.А. Шейфер зазначає, 

що слідчі дії – це дії, які, як правило, іменуються збиранням доказів; М.М. 

Михеєнко, В.Т. Нор, В.П. Шибіко вказують на те, що слідчі дії, як частина 

процесуальних дій, пов’язані із виявленням, фіксацією та перевіркою доказів у 

кримінальній справі; Є.Г. Коваленко відзначає, що слідчими є процесуальні дії 

слідчого, спрямовані на виявлення, закріплення і перевірку доказів, змінюючи 

слово «фіксація» на «закріплення». Подібне визначення дається В.М. 

Тертишником, з тією відмінністю, що слідчі дії спрямовані не тільки на 

збирання і перевірку доказів, а й на їх дослідження. Нерідко зустрічається 

думка про те, що під слідчими діями слід розуміти будь які дії слідчого, 

регламентовані Кримінально-процесуальним законом. 

Отже, основним змістом процесуальної діяльності є встановлення 

об’єктивної істини, а основним засобом отримання і перевірки доказів є слідчі 

дії. 

Таким чином, слідчі дії ‑ це регламентовані нормами процесуального 

права та здійснювані в рамках кримінально-процесуального провадження 

уповноваженою на те особою, а також забезпечувані заходами державного 

примусу та супроводжувані необхідним документуванням процесуальні дії, які 

являють собою комплекс пізнавально-засвідчувальних операцій, спрямованих 

на отримання, дослідження та перевірку доказів. 

Іншими словами, слідчі дії ‑ це процесуальні дії, здійснювані для 

одержання доказової інформації, збирання, дослідження та перевірки доказів. 

Вони мають пізнавальний характер та процесуально-правову природу. 

Основу слідчих дій складають окремі методи пізнання ‑ візуальне 

спостереження, розпитування, сприйняття, пошук, порівняння (ідентифікація), 

відтворення, дослідження, які супроводжуються закріпленням (фіксацією та 

засвідченням) одержаної доказової інформації чи висновків дослідження в 

відповідних процесуальних документах. Передбачуваний законом для певних 

випадків метод пізнання втілюється в практичній діяльності слідчого з 
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провадження слідчої дії, а хід і результати пізнання відображаються в протоколі 

слідчої дії (процесуальному документі). 

Норми права, які регламентують провадження слідчих дій, являють 

собою певну модель діяльності слідчого і несуть у собі конструктивні засади. 

Вони створюють правовий інститут ‑ слідчу дію. Виступаючи як пізнавально-

засвідчувальна дія, слідча дія одночасно є також і актом застосування права і в 

сипу цього являє собою певну систему правовідносин. 

Інститут слідчої дії  - це система правових приписів, що визначають: 

сферу й об’єкт слідчої дії, його мету і завдання; підстави проведення; коло 

учасників та їх правовий статус; механізм реалізації ними своїх прав і 

обов’язків; порядок здійснення і правила провадження пізнавально-

засвідчувальних дій; способи і форми їх фіксації; гарантії захисту прав і свобод 

людини, заходи та межі примусу і відповідальності, які застосовуються у разі 

невиконання положень закону. 

Кожна слідча дія є не тільки засобом пізнання, засобом збирання, 

дослідження та перевірки доказів, а й виступає як акт правозастосовної 

діяльності Тому інститут слідчої дії має встановлювати певну систему гарантій 

як встановлення істини, так і забезпечення прав і свобод людини. 

Система слідчих дій передбачає такі процесуальні форми здійснення 

пізнавальних дій, які включають у себе всі необхідні та допустимі методи 

пізнання і у своїй сукупності дають можливість встановлення об’єктивної 

істини. 

Слідчі дії залежно від мети, яка ставиться перед ними, можуть бути 

такими, що спрямовані на збирання або перевірку доказів. Слід зазначити, що 

одна і та сама слідча дія за різних обставин справи, на різних етапах 

провадження розслідування може бути спрямованою як на збирання нових 

доказів, так і на перевірку вже зібраних. При проведенні слідчої дії особа, яка її 

проводить, зобов’язана беззаперечно додержуватись передбаченої законом 

процедури, забезпечувати захист прав і свобод людини, поважати її честь і 

гідність. 
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При провадженні слідчих дій необхідно забезпечити безпеку учасників 

процесу. У процесі слідчої дії слід вжити заходів щодо забезпечення 

нерозголошення конфіденційної інформації, захисту сфери особистого життя 

людини. 

Забороняються будь-які дії, що принижують честь і гідність особи, не 

передбачені законом засоби примусового характеру. Примусові заходи 

застосовуються тільки в разі крайньої необхідності і тільки в передбаченому 

законом порядку. 

Згідно зі ст. 103 КПК України процесуальні дії під час кримінального 

провадження можуть фіксуватися у таких формах: 1) протокол; 2) носій 

інформації, на якому процесуальна дія зафіксована за допомогою технічних 

засобів; 3) журнал судового засідання. 

Якщо за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань 

може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників 

процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі 

зазначається, що показання зафіксовані на технічному носії інформації, який 

додається до нього. 

Складання протоколу слідчої дії має на меті: забезпечити можливість 

переконатися в обґрунтованості та законності проведеної слідчої дії, отже 

правильно вирішити питання про допустимість отриманих при цьому доказів; 

закріпити знайдені дані шляхом фіксації їх самих, обставин їх знайдення та 

відомостей, які підтверджують достовірність доказів. Для цього у провадженні 

деяких слідчих дій беруть участь поняті, які засвідчують правильність записів у 

протоколі своїми підписами. Протокол слідчої дії дозволяє визначити 

достовірність отриманих доказів. 

Відомо, що достовірність використаних у доказуванні доказових 

матеріалів безпосередньо пов’язана із встановленням об’єктивної істини. 

Власне кажучи, доказування і є встановленням істинності будь-яких положень 

за допомогою аргументів, посилань, істинність яких є встановленою. Тому 

використовувані слідчим фактичні дані можуть мати значення доказів лише 
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тоді, коли визначена їх достовірність. 

Це обумовлює необхідність ретельної фіксації у протоколах слідчих дій 

обставин знайдення тих або інших даних, визначає підвищені вимоги до 

складання протоколів. 

Протокол складається з: 1) вступної частини, яка повинна містити 

відомості про: місце, час проведення та назву процесуальної дії; особу, яка 

проводить процесуальну дію (прізвище, ім'я, по батькові, посада); всіх осіб, які 

присутні під час проведення процесуальної дії (прізвища, імена, по батькові, 

дати народження, місця проживання); інформацію про те, що особи, які беруть 

участь у процесуальній дії, заздалегідь повідомлені про застосування технічних 

засобів фіксації, характеристики технічних засобів фіксації та носіїв інформації, 

які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та порядок їх 

використання; 2) описової частини, яка повинна містити відомості про: 

послідовність дій; отримані в результаті процесуальної дії відомості, важливі 

для цього кримінального провадження, в тому числі виявлені та/або надані речі 

і документи; 3) заключної частини, яка повинна містити відомості про: вилучені 

речі і документи та спосіб їх ідентифікації; спосіб ознайомлення учасників зі 

змістом протоколу; зауваження і доповнення до письмового протоколу з боку 

учасників процесуальної дії. 

Перед підписанням протоколу учасникам процесуальної дії надається 

можливість ознайомитися із текстом протоколу. 

Зауваження і доповнення зазначаються у протоколі перед підписами. 

Протокол підписують усі учасники, які брали участь у проведенні 

процесуальної дії. Якщо особа через фізичні вади або з інших причин не може 

особисто підписати протокол, то ознайомлення такої особи з протоколом 

здійснюється у присутності її захисника (законного представника), який своїм 

підписом засвідчує зміст протоколу та факт неможливості його підписання 

особою. 

Якщо особа, яка брала участь у проведенні процесуальної дії, відмовилася 

підписати протокол, про це зазначається в протоколі. Такій особі надається 
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право дати письмові пояснення щодо причин відмови від підписання, які 

заносяться до протоколу. Факт відмови особи від підписання протоколу, а 

також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови 

засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його 

відсутності – підписами понятих. 

У КПК України законодавець вводить нове поняття – слідчі (розшукові) 

дії. Так, згідно зі ст. 223, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на 

отримання (збирання) показів, речей і документів або перевірку вже отриманих 

доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Закон передбачає проведення таких слідчих (розшукових) дій, як:  

 

Допит (ст.ст. 225, 352, 353, 351, 226); пред’явлення особи для впізнання 

(ст.ст. 228, 229, 230); огляд (ст.ст. 237, 238, 239); ексгумація трупа (ст. 239); 

обшук (ст. 234); слідчий експеримент (ст. 240); освідування особи (ст. 241); 

проведення експертизи (ст. 242). 

Слідчі (розшукові) дії слід відрізняти від негласних слідчих (розшукових) 

дій, які хоча і є їх різновидом, проте відомості про факт та методи їх 

проведення не підлягають розголошенню. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, є різновидом слідчих (розшукових) дій, 

проте відомості про факт та методи їх проведення не підлягають 

розголошенню. Проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, 

яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб (ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК 

України ). 

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості 

про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб 

(ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК України ). До них слід віднести: аудіо-, відеоконтроль 

особи (ст. 260); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261), огляд і виїмка 

кореспонденції (ст. 262), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж (ст. 263), зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 

264), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 
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особи (ст. 267), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 

268), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269), аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270), контроль за вчиненням злочину (ст. 271), 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272), негласне отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274). 

Правомірність проведення слідчих (розшукових) дій визначається такими 

умовами, які в літературі ще визначаються як правила провадження слідчих 

(розшукових) дій. 

Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення 

присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та 

законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням 

слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їх права 

і обов’язки, а також відповідальність, встановлена законом. 

Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не 

допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх 

проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи 

втечі підозрюваного. 

У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які 

можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу 

(розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи 

до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів 

виховного чи медичного характеру або клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. 

Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони 

захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її 

захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої 

(розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі 
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в ній. 

Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її 

ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, 

зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії, які заносяться до протоколу. 

Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи 

здійснюються з обов’язковою участю понятих та захисника незалежно від 

застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. 

Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, 

обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також 

особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження. Зазначені 

особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення 

відповідної слідчої (розшукової) дії. Особа, яку залучають до проведення 

процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала 

очевидцем таких дій, зобов’язана на вимогу слідчого, прокурора не 

розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії. 

Відповідно до ч. 8 ст. 223 слідчі (розшукові) дії, не можуть проводитися 

після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за 

дорученням суду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України, де 

зазначається, що у разі, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у 

встановленні обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для 

кримінального провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені 

іншим шляхом, суд за клопотанням сторони має право доручити органу 

досудового розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі 

прийняття такого рішення суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній 

для проведення слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового 

провадження з її результатами. 

Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені 

з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази 

– недопустимими. 
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Усі слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності підстав: 

Правова підстава – це сукупність передбачених кримінально-

процесуальним законом умов, що дають право слідчому, прокурору, суду 

проводити ту або іншу слідчу дію. 

Фактична підстава – це наявність достатніх відомостей, що диктують 

слідчому, прокурору, суду необхідність виконання конкретних дій в інтересах 

встановлення істини у справі. 

Мета проведення тієї чи іншої слідчої дії прямо передбачена в нормах 

КПК (наприклад: мета огляду – виявлення слідів злочину, з’ясування 

обстановки події). Сутність слідчих (розшукових) дій обумовлена їх 

пізнавальною і нормативною стороною. 

Пізнавальна сторона слідчих (розшукових) дій представлена, зокрема, 

такими прийомами пізнання, що використовуються слідчим при їх 

провадженні, як спостереження, допит, опис. 

Нормативна сторона слідчих (розшукових) дій полягає в детальній 

регламентації правил і умов їх проведення, що встановленні кримінально-

процесуальним законодавством. 

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ТА ЇХ ВИДИ 

 

Слідчі (розшукові) дії можна класифікувати залежно від цілей, об’єктів, 

методів виконання, часу і правил провадження, а також деяких інших критеріїв. 

Класифікація за різними критеріями допомагає усвідомити внутрішню сутність 

слідчих (розшукових) дій, визначити їх місце серед інших подібних. 

1) основні та додаткові. 

Якщо після провадження слідчої (розшукової) дії не в повній мірі 

досягнута поставлена мета, проводиться додаткова слідча (розшукова) дія 

(наприклад: додатковий допит, після першого допиту свідка-очевидця, 

проводиться додатковий допит з метою з’ясування окремих обставин справи 

вчинення злочину). 



 15 

2) первинні та повторні. 

Повторні – це коли певна слідча (розшукова) дія проводиться знову у 

повному обсязі. Після першого допиту, огляду, обшуку тощо та сама дія 

проводиться ще раз в повному обсязі. Коли висновок експерта буде визнано 

необґрунтованим або інакше викликає сумніви в його правильності, може бути 

призначена повторна експертиза. 

3) невідкладні (негайні, екстрені) та інші. 

Невідкладність проведення слідчої (розшукові) дії може виникнути не 

тільки на початковому етапі розслідування, а й у ході подальшого його 

провадження. Наприклад, достатні підстави для проведення обшуку на квартирі 

знайомої підозрюваного виникли лише після допиту самого підозрюваного. 

4) обов’язкові та необов’язкові. 

Обов’язковість слідчої (розшукової) дії може визначатись прямою 

вказівкою в законі: обов’язкове призначення судово-медичної експертизи для 

з’ясування тяжкості тілесних ушкоджень; призначення судово-психіатричної 

експертизи для з’ясування психічного стану підозрюваного чи обвинуваченого; 

допит підозрюваного після його затримання; допит обвинуваченого у справі, 

що передається з обвинувальним актом. 

Крім того обов’язковість слідчої (розшукової) дії може визначатись 

вказівкою начальника слідчого відділу або прокурора. Необов’язковість слідчої 

(розшукової) дії, як правило, визначається межами доказування у конкретній 

кримінальній справі. Якщо одні і ті ж обставини вчинення злочину одночасно 

спостерігали на стадіоні численні громадяни, то не обов’язково їх усіх 

допитувати. 

За своєю процесуальною формою слідчі (розшукові) дії можна поділити 

на ті які провадяться: 

1) з дозволу (ухвали) слідчого судді або без нього 

За ухвалою слідчого судді проводяться: 

-    огляд житла чи іншого володіння особи; 

-   обшук; 
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- примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи. 

2) за постановою прокурора і без неї 

За постановою прокурора проводяться: 

-    огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією; 

-    освідування особи. 

4) за участю понятих і захисника і без них: 

За участю понятих і захисника провадяться: 

-    обшук або огляд житла чи іншого володіння особи; 

-    обшук особи. 

Також слідчі (розшукові) дії залежно від їх мети, можуть бути такими, що 

спрямовані на збирання або перевірку доказів. 

Існує також поділ слідчих (розшукових) дій на вербальні (допити), 

нонвербальні (огляд, освідування) та змішані (пред’явлення для впізнання, 

слідчий експеримент). 

 

 

 

3. ПРОЦЕСУАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Допит - це слідча дія, в процесі якої слідчий отримує від особи, яка 

володіє відомостями, що мають значення по кримінальній справі, словесну 

інформацію про обставини події злочину та інші факти, які мають значення для 

встановлення об’єктивної істини і забезпечення правильного застосування 

закону. 

Допит  - це процес отримання показань від осіб, які володіють 

відомостями, що мають значення по кримінальній справі. 

Предмет допиту: 1) про обставини, які підлягають встановленню по даній 

справі; 2) про факти, що характеризують особу обвинуваченого або 
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підозрюваного, та його взаємовідносини з ним. 

Допит поділяється на окремі види залежно від процесуального статусу 

допитуваних учасників процесу і провадиться за певними правилами ‑ 

загальними для всіх видів допиту та особливими для окремих видів допиту. 

 

Допит свідка, потерпілого 

 

На свідка та потерпілого розповсюджуються вимоги ст. 139 КПК України 

, яка визначає наслідки неприбуття на виклик. Так, якщо зазначені особи у разі 

виклику (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик 

або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних 

причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається 

грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної 

плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 

розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик 

слідчого судді, суду. 

За рішенням суду, прийнятим у порядку статей 136, 141 та 142 КПК 

України до свідка та потерпілого може бути застосовано привід. Окрім того, за 

злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену 

законом. 

У свою чергу, привід 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 (ст. 140 КПК 

України )  

Після вільної розповіді свідок відповідає на запитання слідчого. 

Запитання, вироблені практикою: 

1) доповнюючі (про обставини, про які свідок забув розповісти); 

2) уточнюючі (деталізація окремих фактів); 

3) нагадуючі (щоб допомогти відновити в пам’яті забуті події і факти); 

4) контрольні (перевірка правильності інформації). 
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Загальні умови допиту визначені у ст. 224 КПК України. Зокрема, допит 

проводиться за місцем проведення досудового розслідування або у іншому 

місці за погодженням із особою, яку мають намір допитати. Допит не може 

продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому - понад вісім годин на 

день. 

Перед допитом слідчим має бути встановлена особа, роз’яснюються її 

права, а також порядок проведення допиту. У разі допиту свідка ‑ він 

попереджається про кримінальну відповідальність за відмову дати показання і 

за дачу завідомо неправдивих показань, а потерпілий ‑ за дачу завідомо 

неправдивих показань. За необхідності до участі в допиті залучається 

перекладач. 

У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання 

особа, яка проводить допит, зобов’язана його зупинити одразу після отримання 

такої заяви. 

Окрім того, під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- 

та/або відеозапис. 

Допитувана особа має право використовувати під час допиту власні 

документи і нотатки, якщо її показання пов’язані з будь-якими обчисленнями та 

іншими відомостями, які важко зберегти в пам’яті. Також, за бажанням 

допитуваної особи вона має право викласти свої показання власноручно. За 

письмовими показаннями особи їй можуть бути поставлені додаткові 

запитання. Вона має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, 

щодо надання яких є пряма заборона у законі (таємниця сповіді, лікарська 

таємниця, професійна таємниця захисника, таємниця нарадчої кімнати тощо) 

або які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею, 

близькими родичами чи членами її сім’ї кримінального правопорушення, а 

також щодо службових осіб, які виконують негласні слідчі (розшукові) дії, та 

осіб, які конфіденційно співпрацюють із органами досудового розслідування. 

КПК України не виокремлює як окрему слідчу дію – очну ставку, проте у 

ч. 9 ст. 224 КПК зазначається, що слідчий, прокурор має право провести 
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одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей у їхніх показаннях. На початку такого допиту встановлюється, чи 

знають викликані особи одна одну і в яких стосунках вони перебувають між 

собою. Свідки попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову 

від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань, а потерпілі ‑ за дачу 

завідомо неправдивих показань. 

Викликаним особам по черзі пропонується дати показання про ті 

обставини кримінального провадження, для з’ясування яких проводиться 

допит, після чого слідчим, прокурором можуть бути поставленні запитання. 

Особи, які беруть учать у допиті, їх захисники чи представники мають право 

ставити одна одній запитання, що стосуються предмета допиту. 

Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх 

допитах, дозволяється лише після дачі ними показань. 

У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та 

статевої недоторканості 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. 

Про допит свідка складається протокол з додержанням правил, 

зазначених у ст. 104 КПК України В протоколі допиту вказуються прізвище, 

ім’я та по батькові свідка, його вік, громадянство, національність, освіта, місце 

роботи, рід занять або посада, місце проживання, а також відомості про його 

стосунки з обвинуваченим і потерпілим; у протоколі зазначається, що свідкові 

роз’яснені його права, обов’язки і відповідальність за відмову давати показання 

і за дачу завідомо неправдивих показань. Показання свідка та відповіді на 

поставлені йому запитання викладаються від першої особи і по можливості 

дослівно; свідкові, коли він про це просить, може бути надана можливість 

особисто написати свої показання в присутності слідчого, про що зазначається 

в протоколі; по закінченні допиту слідчий пред’являє свідкові протокол для 
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прочитання. За проханням свідка протокол може бути йому прочитаний 

слідчим; свідок і особи, які були присутні при допиті, мають право просити про 

внесення доповнень і поправок у протокол. Ці доповнення і поправки 

заносяться слідчим до протоколу; протокол підписують свідок, слідчий і особи, 

що були присутні при допиті. Якщо протокол написаний на декількох 

сторінках, свідок підписує кожну сторінку окремо. 

КПК України у ст. 225 передбачає допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні. 

Так, у виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю отримання 

показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через 

існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої 

хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді 

або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона має право 

звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи 

потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого 

здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування 

хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з 

дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду. 

Неприбуття сторони, що була належним чином повідомлена про місце та 

час проведення судового засідання, для участі в допиті особи за клопотанням 

протилежної сторони не перешкоджає проведенню такого допиту в судовому 

засіданні. 

Допит особи згідно з положеннями цієї статті може бути також 

проведений за відсутності сторони захисту, якщо на момент його проведення 

жодній особі не повідомлено про підозру у цьому кримінальному провадженні. 

Для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування може бути проведено виїзне судове засідання. При ухваленні 

судового рішення за результатами судового розгляду кримінального 

провадження суд може не врахувати докази, отримані в порядку, 
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передбаченому цією статтею, лише навівши мотиви такого рішення. 

Суд під час судового розгляду має право допитати свідка, потерпілого, 

який допитувався відповідно до правил цієї статті, зокрема у випадках, якщо 

такий допит проведений за відсутності сторони захисту або якщо є необхідність 

уточнення показань чи отримання показань щодо обставин, які не були 

з’ясовані в результаті допиту під час досудового розслідування. Також, з метою 

перевірки правдивості показань свідка, потерпілого та з’ясування розбіжностей 

з показаннями, наданими в порядку, передбаченому цією статтею, вони можуть 

бути оголошені при його допиті під час судового розгляду. 

Допит особи на її клопотання повинен відбуватися у присутності 

захисника. 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи 

Допит зазначеної категорії осіб проводиться за правилами, визначеними у 

ст. 226. в присутності законного представника, педагога або психолога. 

 

Допит малолітньої або неповнолітньої особи не може продовжуватися без 

перерви понад одну годину, а загалом ‑ понад дві години на день. 

Особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз’яснюється обов’язок 

про необхідність надавати правдиві показання, не попереджуючи про 

кримінальну відповідальність за відмову від надання показань і за завідомо 

неправдиві показання. 

До початку допиту малолітньому або неповнолітньому роз’яснюється 

їхній обов’язок бути присутніми при допиті, а також право заперечувати проти 

запитань та ставити запитання. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може 

завдати шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого, слідчий, прокурор за клопотанням цієї малолітньої або 

неповнолітньої особи має право усунути його від участі у кримінальному 

провадженні і залучити замість нього іншого законного представника (ч. 5 ст. 

226 КПК України ). 



 22 

Допит неповнолітнього потерпілого або свідка проводиться за 

можливістю невідкладно після події злочину у спеціально обладнаному та 

прилаштованому для цих цілей приміщенні. За можливістю всі допити 

неповнолітнього потерпілого, свідка повинні проводитися однією і тією самою 

особою. 

Слід зазначити, що при проведенні слідчих (розшукових) дій за участю 

малолітньої або неповнолітньої особи забезпечується участь законного 

представника, педагога або психолога. 

До початку слідчої (розшукової) дії педагогу, психологу або законному 

представнику роз’яснюються його право за дозволом ставити уточнюючі 

запитання малолітній або неповнолітній особі. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може 

завдати шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, 

потерпілого, слідчий, прокурор за клопотанням малолітнього або 

неповнолітнього чи власні ініціативи має право обмежити участь законного 

представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його 

від участі у кримінальному провадженні та залучити замість нього іншого 

законного представника. 

Слід також зазначити, що ст. 232 КПК України передбачає проведення 

допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування. 

Зокрема, допит осіб під час досудового розслідування може бути 

проведено у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення 

(дистанційне досудове розслідування) у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі певних осіб у досудовому 

провадженні за станом здоров’я або з інших поважних причин; 

2) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

3) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

досудового розслідування; 

4) наявності інших підстав, визначених слідчим, прокурором, слідчим 

суддею достатніми. 
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Рішення про здійснення дистанційного досудового розслідування 

приймається слідчим, прокурором, а в разі здійснення у режимі 

відеоконференції допиту згідно із ст. 225 КПК України – слідчим суддею, з 

власної ініціативи або за клопотанням сторони чи інших учасників 

кримінального провадження. У разі, якщо сторона чи потерпілий заперечує 

проти здійснення дистанційного досудового розслідування, слідчий, прокурор, 

слідчий суддя може прийняти рішення про його здійснення лише мотивованою 

постановою (ухвалою), обґрунтувавши в ній прийняте рішення. Рішення про 

здійснення дистанційного досудового розслідування, в якому дистанційно 

перебуватиме підозрюваний, не може бути прийняте, якщо він проти цього 

заперечує. 

Використання у дистанційному досудовому розслідуванні технічних 

засобів і технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, 

а також інформаційну безпеку. Учасникам слідчої (розшукової) дії повинна 

бути забезпечена можливість ставити запитання і отримувати відповіді осіб, які 

беруть участь у слідчій (розшуковій) дії дистанційно, реалізовувати інші надані 

їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов’язки (ч. 3 ст. 232 КПК 

України). 

 

Допит обвинуваченого 

Процесуальний порядок допиту обвинуваченого визначено у ст. 351 КПК 

України. 

Допит обвинуваченого 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. 

Якщо обвинувачений висловлюється нечітко або з його слів не можна 
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дійти висновку, чи визнає він обставини чи заперечує проти них, суд має право 

зажадати від нього конкретної відповіді – «так» чи «ні». 

У разі здійснення судового розгляду стосовно декількох обвинувачених, 

якщо цього вимагають інтереси кримінального провадження або безпека 

обвинуваченого, допит одного з обвинувачених на підставі мотивованої ухвали 

суду може здійснюватися з використанням відеоконференції при трансляції з 

іншого приміщення в порядку, передбаченому ст. 336 КПК України. 

У судовому засіданні обвинувачений має право користуватися нотатками 

або іншими матеріалами (ч. 4 ст. 351 КПК України ). 

 

Допит експерта 

 

Глава 21 КПК України не містить самостійної статті, що стосується 

допиту експерта, проте передбачає таку слідчу дію в суді (ст. 356 Допит 

експерта в суді). 

Так, за клопотанням сторони, потерпілого або з власної ініціативи суд має 

право викликати експерта для допиту для роз’яснення висновку. Перед допитом 

експерта головуючий встановлює його особу та приводить до присяги такого 

змісту: «Я, (прізвище, ім’я, по батькові), присягаю сумлінно виконувати 

обов’язки експерта, використовуючи всі свої професійні можливості». Після 

цього головуючий повинен попередити експерта про кримінальну 

відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. 

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, а також головуючим та суддями. 

Окрім того, експерту можуть бути поставлені запитання щодо наявності в 

експерта спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, 

стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотичної до предмета його експертизи; 
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використаних методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на 

підставі яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за 

допомогою яких експерт дійшов до висновку; застосовності та правильності 

застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження; інші 

запитання, що стосуються достовірності висновку. 

Суд також має право призначити одночасний допит двох чи більше 

експертів для з’ясування причин розбіжності в їхніх висновках, що стосуються 

одного і того самого предмета чи питання дослідження. 

Кожна сторона для доведення або спростування достовірності висновку 

експерта має право надати відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, 

освіти та підготовки експерта. Експерт під час відповідей має право 

користуватися своїми письмовими та іншими матеріалами, які 

використовувалися під час експертного дослідження. 

 

Пред’явлення для впізнання особи 

Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її 

про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких 

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

не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за 

сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона 

може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, 

особу, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості 

про прикмети цієї особи. (ч. 1 ст. 228 КПК України ). 

Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, разом з 

іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше трьох і які не мають 

різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред’явити особу 

для впізнання, їй пропонується у відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-

яке місце серед інших осіб, які пред’являються. 

Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона має впізнати, 
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і пояснити, за якими ознаками вона її впізнала. 

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може 

проводитися в умовах, коли особа, яку пред’являють для впізнання, не бачить і 

не чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням. Про 

умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в 

протоколі. Про результати впізнання повідомляється особа, яка пред’являлася 

для впізнання. 

При пред’явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з цим 

Кодексом вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до 

протоколу не вносяться і зберігаються окремо. 

За необхідності впізнання може провадитися за фотознімками, 

матеріалами відеозапису з додержанням вимог, зазначених у частинах першій і 

другій цієї статті. Проведення впізнання за фотознімками, матеріалами 

відеозапису виключає можливість у подальшому пред’явленні особи для 

впізнання. 

Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка 

впізнає, разом з іншими фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. 

Фотознімки, що пред’являються, не повинні мати різких відмінностей між 

собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на 

сприйняття зображення. Особи на інших фотознімках повинні бути тієї ж статі і 

не повинні мати різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі з особою, яка 

підлягає впізнанню. 

Матеріали відеозапису з зображенням особи, яка підлягає впізнанню, 

можуть бути пред’явлені лише за умови зображення на них не менше чотирьох 

осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці, 

зовнішності та одязі з особою, яка підлягає впізнанню. 

При пред’явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти 

для фіксування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та інші 

спеціалісти. 

За такими ж правилами може здійснюватися пред’явлення особи для 
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впізнання за голосом або ходою, при цьому впізнання за голосом повинно 

здійснюватися поза візуальним контактом між особою, що впізнає, та особами, 

які пред’явлені для впізнання. 

 

Пред’явлення трупа для впізнання 

Процесуальний порядок пред’явлення трупа для впізнання як самостійної 

слідчої дії визначений у ст. 230 КПК України 

Перед тим, як пред’явити труп особи для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати труп особи, опитує її 

про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких 

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

не може назвати прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за 

сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона 

може впізнати особу. Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, 

особу, яка повинна бути пред’явлена для впізнання, та надавати інші відомості 

про прикмети цієї особи. 

При пред’явленні особи для впізнання можуть бути залучені спеціалісти для 

фіксування впізнання технічними засобами, психологи, педагоги та інші 

спеціалісти. 

Пред’явлення речей для впізнання 

Перед тим, як пред’явити для впізнання річ, слідчий, прокурор або 

захисник спочатку запитує в особи, яка впізнає, чи може вона впізнати цю річ, 

опитує про ознаки цієї речі і обставини, за яких вона цю річ бачила, про що 

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

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

проводить процесуальну дію, зазначає це у протоколі. Забороняється 

попередньо показувати особі, яка впізнає, річ, яка повинна бути пред’явлена 

для впізнання, та надавати інші відомості про її прикмети (ст. 229 КПК України 

). 

Річ, що підлягає впізнанню, пред’являється особі, яка впізнає, в числі 
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інших однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у 

зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Особі, яка впізнає, 

пропонується вказати на річ, яку вона впізнає, і пояснити, за якими ознаками 

вона її впізнала. 

Якщо інших однорідних речей не існує, особі, яка впізнає, пропонується 

пояснити, за якими ознаками вона впізнала річ, яка їй пред’являється в одному 

екземплярі. 

У протоколі пред’явлення для впізнання (ст. 231 КПК України ) докладно 

зазначаються ознаки, за якими особа впізнала особу, річ чи труп, або 

зазначається, за сукупністю яких саме ознак особа впізнала особу, річ чи труп. 

У разі проведення впізнання згідно з правилами, передбаченими 

частинами у протоколі, крім загальних відомостей обов’язково зазначається, що 

впізнання проводилося в умовах, коли особа, яка пред’явлена для впізнання, не 

бачила і не чула особи, яка впізнає, а також вказуються всі обставини і умови 

проведення такого впізнання. У цьому випадку анкетні дані особи, яка впізнає, 

до протоколу не вносяться і не долучаються до матеріалів досудового 

розслідування. 

Якщо проводилося фіксування ходу слідчої (розшукової) дії технічними 

засобами, до протоколу додаються фотографії осіб, речей чи трупа, що 

пред’являлися для впізнання, матеріали відеозапису. У разі якщо впізнання 

проводилося в умовах, коли особа, яку пред’явили для впізнання, не бачила і не 

чула особи, яка впізнає, всі фотографії, матеріали відеозаписів, за якими може 

бути встановлена особа, яка впізнавала, зберігаються окремо від матеріалів 

досудового розслідування. 

Слід зауважити, що КПК України (ст. 232) також передбачає проведення 

впізнання аналогічно до допиту, у режимі відеконференції під час досудового 

розслідування. Хід і результати впізнання, проведеного у режимі 

відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

 

Огляд 
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Огляд – це слідча (розшукова) дія, в ході якої виявляють, безпосередньо 

сприймають, оцінюють і фіксують стан, властивості та ознаки матеріальних 

об’єктів з метою отримання фактичних даних, що мають значення для 

встановлення істини у кримінальній справі. 

 Огляд проводиться слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації 

відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 

237 КПК України ). 

 

Огляд місця події 

Зміст слідчої дії визначається об’єктом, на дослідження якого вона 

спрямована. Об’єкт дослідження визначає як характер пізнавальних операцій, 

необхідних для досягнення мети слідчої дії, так і процесуальну форму їх 

здійснення. Під місцем події логічно розуміти територію, приміщення або 

будівлю, де відбулася подія, яку розслідують, або настав її результат. 

Місце події як об’єкт огляду завжди являє собою складну та неповторну 

систему різноманітних за своїми якостями та характеристиками предметів та 

інших матеріальних утворень (територія підприємства, житлове помешкання, 

магазин, автомобільна магістраль, пасажирський вагон, лісовий масив тощо). 

Огляд повинен забезпечувати можливість виявлення та закріплення слідів 

злочину в межах обстановки будь-якого місця події, мати свого роду 

пізнавальну універсальність, включати прийоми та методи, що забезпечують 

всебічне дослідження будь-яких об’єктів матеріального світу. 

 

Методика огляду. Основу огляду місця події становить метод 

спостереження, який виконує як пошукову, так і дослідницьку функції. Поряд з 

цим у ході огляду можуть бути застосовані методи виміру, порівняння, 

моделювання, а також інші техніко-криміналістичні методи. Дослідницький 

характер огляду місця події обумовлюється необхідністю отримання вже в 

початковий момент розслідування максимального обсягу інформації про подію, 
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що розслідується; наявністю на місці події слідів, які не можуть бути вилучені 

та збережені; подальшим неухильним розвитком науково-технічних засобів та 

методів польової криміналістики, що надають можливість якісного 

оперативного аналізу матеріальних слідів на місці події. 

У провадженні огляду місця події все більш рельєфно проглядається 

активне раціональне пізнання. В ході огляду слідчий аналізує та оцінює зібрані 

докази; складає уявна модель події злочину і, виходячи з неї, здійснює 

додаткові заходи з виявлення слідів, висуває версії про особу злочинця і вживає 

заходів до їх перевірки. 

На підставі сказаного можна дати таке визначення. 

Огляд місця події - це невідкладна слідча (розшукова) дія, спрямована на 

дослідження території (приміщення або споруди), де відбулася подія, що 

містить ознаки злочину, або настав о результат, зміст якої становить комплекс 

пізнавально-засвідчувальних операцій, що полягають у пошуку, виявленні, 

закрашенні, вилученні, дослідженні, перевірці та оцінці слідів злочину та інших 

речових доказів. 

Своєчасне і якісне проведення огляду місця події здебільшого визначає 

успішний хід розслідування в цілому. 

Разом з тим аналіз слідчої практики засвідчує, що під час проведення огляду 

допускається багато помилок. 

Не завжди огляд місця події здійснюється слідчо-оперативною групою в 

необхідному складі; пошук матеріальних слідів на місці злочину провадиться 

не досить активно та цілеспрямовано; для виявлення, фіксації, вилучення та 

дослідження речових доказів рідко застосовується, а іноді невміло та 

некваліфіковано використовується криміналістична техніка; не по всіх справах 

забезпечується належна фіксація обстановки місця події та слідів злочину,, а 

також процесуальна індивідуалізація об’єктів, що вилучаються; не всі знайдені 

на місці події сліди своєчасно досліджуються, оцінюються та 

використовуються для розкриття злочину «по гарячих слідах». 

Практика свідчить, що найбільша результативність огляду досягається 
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тоді, коли на місце події виїжджає постійно діюча слідчо-оперативна група. В 

умовах дефіциту часу, характерного для даного етапу розслідування, такі групи 

найбільш оперативні, швидше включаються в роботу по дослідженню місця 

події (злочину), не витрачаючи часу на з’ясування організаційних та технічних 

питань. Члени групи, як правило, мають не тільки необхідні пізнання, а й 

навички роботи з речовими доказами. Встановлений під час попередньої 

спільної праці психологічний контакт між учасниками групи полегшує їх 

взаєморозуміння та узгодженість дій. 

Як речові джерела доказової інформації можуть виступати об’єкти, 

вилучити і зберегти які неможливо (обстановка місця події, труп, речовини, що 

швидко псуються, тощо). 

Засобами фіксації отриманих в результаті дослідження таких об’єктів 

фактичних даних є записування їх до протоколу, а також фотографування, 

кінозйомка, складання планів і схем, виготовлення зліпків та відбитків слідів. 

Фіксація отриманих відомостей за допомогою записування їх до 

протоколу має чимало суттєвих недоліків. Один із них ‑ фіксування лише 

відомостей, що стали предметом сприйняття слідчого та інших осіб, які беруть 

участь в огляді, і що, на їх думку, мають відношення до справи. Але під час 

огляду в силу декотрих об’єктивних і суб’єктивних причин слідчий не завжди 

може отримати, осмислити та зафіксувати вичерпну інформацію про подію, що 

розслідується. 

Для підвищення ефективності огляду важливо використовувати такий 

засіб фіксації, як фотографування. Доказове значення фотознімків як носіїв 

відомостей про обставини вчиненого злочину підвищується, якщо до справи 

приєднуються не тільки фотознімки, а й негативні фотоматеріали. 

 

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. 

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, 

захисник, законний представник та інші учасники кримінального провадження. 



 32 

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, 

слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Слідчий, 

прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час 

проведення огляду осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені 

або порушені. 

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до 

протоколу огляду. 

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, 

які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з 

обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і 

опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні 

огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або 

їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і 

зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і 

опечатування. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі 

залишити місце огляду до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що 

заважають проведенню огляду. Невиконання цих вимог тягне за собою 

передбачену законом відповідальність. 

В ході огляду слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений 

спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи 

відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення 

оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і 

вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального 

провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню 

незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та 

документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 

вважаються тимчасово вилученим майном. 

 

Огляд трупа 
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Згідно з правилами, передбаченими ст. 238 КПК України, огляд трупа 

слідчим, прокурором проводиться за обов’язкової участі судово-медичного 

експерта або лікаря, якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного 

експерта. 

Також огляд трупа може здійснюватися одночасно з оглядом місця події, 

житла чи іншого володіння особи з додержанням правил цього Кодексу про 

огляд житла чи іншого володіння особи. 

Після огляду труп підлягає обов’язковому направленню для проведення 

судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Труп підлягає 

видачі лише з письмового дозволу прокурора і тільки після проведення судово-

медичної експертизи та встановлення причини смерті. 

Від огляду трупа слід відрізняти огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, 

про що піде мова нижче 

 

Огляд на місці 

 

Законодавець у ст. 361 КПК України передбачає такий вид слідчого 

огляду, як огляд на місці, проведення якого покладається на суд. Так, у 

виняткових випадках суд, визнавши за необхідне оглянути певне місце, 

проводить огляд за участю учасників судового провадження, а якщо цього 

вимагають обставини - за участю свідків, спеціалістів і експертів. Огляд на 

місці не може проводитися під час здійснення провадження судом присяжних. 

Огляд на місці здійснюється згідно з правилами, передбаченими КПК 

України для огляду під час досудового розслідування. 

 

На місці огляду учасникам кримінального провадження, які беруть у 

ньому участь, можуть бути поставлені запитання, пов’язані з проведенням 

огляду. 

Як і результати інших слідчих (розшукових) дій, проведення огляду і 
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його результати відображаються у протоколі огляду місця та можуть 

фіксуватися технічними засобами. 

 

Ексгумація трупа 

 

Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією здійснюється за постановою 

прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів 

місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 239 КПК України ). 

Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного 

експерта та оглядається ним. Після проведення ексгумації і необхідних 

досліджень поховання здійснюється в тому самому місці з приведенням могили 

в попередній стан. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути 

вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення 

експертних досліджень. 

У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного 

експертного закладу для проведення експертизи. Також під час ексгумації 

трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення. 

Про проведену слідчу (розшукову) дію складається протокол. Якщо при 

ексгумації вилучалися речі та об’єкти для досліджень, про це зазначається в 

протоколі. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, 

звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки. 

 

Освідування 

 

Освідування – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться слідчим, або 

прокурором щодо підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на 

їхньому тілі слідів кримінального правопорушення або особливих прикмет, 

якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу. 

Освідування здійснюється на підставі постанови прокурора та, за 
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необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, 

яке супроводжується оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї ж 

статі, за винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується. 

Слідчий, прокурор не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, 

коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню (ч. 

1 ст. 241 КПК України ). 

Перед початком освідування особі, яка підлягає освідуванню, 

пред’являється ухвала слідчого судді. Після цього особі пропонується 

добровільно пройти освідування, а в разі її відмови освідування проводиться 

примусово. 

При освідуванні не допускаються дії, які принижують честь і гідність 

особи або небезпечні для її здоров’я. За необхідності здійснюється фіксування 

наявності чи відсутності на тілі особи, яка підлягає освідуванню, слідів 

кримінального правопорушення або особливих прикмет шляхом 

фотографування, відеозапису чи інших технічних засобів. Зображення, 

демонстрація яких може розглядатись як образлива для освідуваної особи, 

зберігаються в опечатаному вигляді і можуть надаватися лише суду під час 

судового розгляду. 

Про проведення освідування складається відповідний протокол. Особі, 

освідування якої проводилось примусово, надається копія протоколу 

освідування. 

 

Обшук 

 

Важливим процесуальним засобом отримання доказів є провадження 

обшуку. 

Обшук – слідча (розшукова) дія, що проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 

здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 
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розшукуваних осіб. 

Провадження обшуку здійснюється за певною методикою. 

Методика обшуку - система основаних на кримінально-процесуальному 

законі принципів, методів, прийомів та правил, що забезпечують досягнення 

мети його проведення. 

Принципи - це основоположні ідеї, засади, які втілені в більшості або в 

усіх методах, прийомах, правилах обшуку. До них можна віднести: раптовість, 

активність, планомірність, систематичність, повноту та ретельність обшуку, 

врахування особистості того, хто обшукується, спостережливість слідчого, 

наполегливість у розшуку витребуваних предметів. 

Методи  це способи досягнення мети обшуку, що являють собою певну 

систему (комплекс) прийомів, правил (рекомендацій). В теорії обшуку можна, 

на нашу думку, виділити два методи: евристичний метод обшуку та метод 

послідовного ретельного обстеження. 

Прийоми - це найбільш раціональні та ефективні способи дій того, хто 

обшукує, в слідчій ситуації, що склалася. До окремих прийомів обшуку можна 

віднести: створення перебільшеного уявлення в особи, яку обшукують, про 

поінформованість слідчого; приховування істинної поінформованості слідчого 

про місцезнаходження об’єктів, що розшукуються; паралельне та зустрічне 

обстеження; пошук на основі порівняння однорідних предметів або виявленої 

невідповідності їх звичайному стану; виявлення при розшуку предметів, які 

мають належність до справи, слідів їх приховання (тайників); пошук, 

пов’язаний з використанням психологічного впливу на особу, яку обшукують, 

науково-технічних засобів, що застосовуються; пошук заснований на аналізі 

поведінкових реакцій особи, яку обшукують («метод словесної розвідки»). 

Правила - це рекомендації та вказівки, які у своїй сукупності описують 

або доповнюють той чи інший прийом, поради, які стосуються їх вибору та 

порядку застосування. До правил обшуку можна віднести: необхідність 

починати обшук з пропозиції особі, яку обшукують, добровільно видати 

витребувані предмети; встановлення психологічного контакту з особою, яку 
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обшукують; недопущення самовільного користування телефоном та іншими 

засобами спілкування; провадження обшуку в такій послідовності, яка 

виключила б розголошення оперативних даних тощо. 

Слід зазначити, що методи або прийоми не є алгоритмами поведінки, 

додержання яких забезпечує вирішення завдань. Вони містять у собі спосіб 

доцільної, можливої, а не належної поведінки слідчого. Вибір лінії поведінки, 

використання тих або інших прийомів залежить від багатьох конкретних 

факторів і має здійснюватися самим слідчим з їх урахуванням.  

Метод послідовного суцільного ретельного обстеження застосовується в 

ситуації інформаційної невизначеності слідчого щодо вірогідного 

місцезнаходження предметів, які розшукують, якщо при цьому сам обшук 

провадиться за відсутності власника. 

Слід мати на увазі, що сам факт використання маловідомих 

обшукуваному науково-технічних засобів може справити на нього сильний 

психологічний вплив. Нерідко в нього складається перебільшене уявлення про 

можливості науково-технічних засобів, які використовуються, а відповідно, 

з’являється думка про неможливість приховати витребувані предмети. В таких 

випадках легше переконати обшукуваного в доцільності добровільної 

видавання витребуваного. 

Під житлом особи слід розуміти будь-яке приміщення, яке знаходиться у 

постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і 

правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового 

проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого 

приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання 

осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи 

розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи 

приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого 

призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України 

). 

Відповідно до ст. 234 обшук проводиться на підставі ухвали слідчого 
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судді. 

 

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається 

клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або 

частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 

особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується 

відшукати. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів 

та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, 

а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання. 

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора. 

Слідчий суддя може відмовити у задоволенні клопотання про обшук, 

якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) 

було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи 

мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у 

відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового 

розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у вказаному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 234). 

Важливо зазначити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла 

чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, 

слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише 
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один раз. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. 

 

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути 

виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути 

запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники 

кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що 

потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має 

право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні 

інтереси можуть бути обмежені або порушені. 

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого 

судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним 

заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, 

що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. 

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє 

житлом чи іншим володінням, а за її відсутності ‑ іншій присутній особі 

повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право 

заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та 

вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих 

вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність. 

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна 

бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому 

слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що 

знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до 

нього сторонніх осіб (ч. 4 ст. 236 КПК України ). 

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, 

необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора 

може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, 

якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або 

документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи 
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повинен бути здійснений особами тієї ж статі. 

 

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати 

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

відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, вказаних 

у частині третій цієї статті. 

Також при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих 

речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до 

переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 

проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з 

обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї 

слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню 

до протоколу обшуку. 

 

Слідчий експеримент 

Слідчий експеримент – слідча (розшукова) дія, що проводиться слідчим 

або прокурором з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення 

для встановлення обставин кримінального правопорушення, шляхом 

відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. 

 

Слідчий експеримент проводиться відповідно до правил ст. 240 КПК 

України 

За необхідності слідчий експеримент може проводитися за участю 
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спеціаліста. Також до участі в даній слідчій (розшуковій) дії можуть бути 

залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник. Під час 

проведення слідчого експерименту можуть проводитись вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складатися плани і схеми, виготовлятися 

графічні зображення, відбитки та зліпки, які додаються до протоколу. 

Проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому 

не створюється небезпека для життя і здоров’я осіб, які беруть у ньому участь, 

чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода. 

Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або 

на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора. 

Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає 

протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Крім того, у протоколі докладно 

викладаються умови і результати слідчого експерименту. 

 

Проведення експертизи 

 

Одним з найважливіших засобів одержання доказів є проведення 

експертизи. 

Експертиза - це спрямоване на вирішення певних питань дослідження, що 

провадиться із застосуванням спеціальних знань з боку компетентних осіб, яких 

називають експертами. 

Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 

провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. 

Експерт - це не зацікавлена у справі особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та вміннями в окремій галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і 

яка залучається у встановленому законом порядку до участі в провадженні 
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експертизи. 

 

Висновок експерта - це результат діяльності експерта щодо проведення 

експертизи, що являє собою складений відповідно до вимог закону документ, у 

якому викладаються фактичні дані, отримані в процесі дослідження, і висновки 

експерта з досліджуваних питань. 

Різниця між експертизою та участю спеціаліста у провадженні слідчих 

(розшукових) дій полягає в тому, що спеціаліст надає слідчому науково-

технічну допомогу у знайденні, вилученні, закріпленні та попередньому 

первинному дослідженні матеріальних слідів злочину й інших джерел доказової 

інформації, тобто в отриманні доказів, а експерт самостійно провадить 

дослідження направлених йому на експертизу об’єктів та формулює висновки, 

що являють собою якісно інше, не емпіричне, а висновкове знання та належать 

до самостійного виду доказів. Експерт не може шукати та отримувати об’єкти, 

необхідні для експертизи, однак є повністю самостійним і незалежним у 

проведенні експертного дослідження. Він несе відповідальність за заздалегідь 

неточний висновок. 

Значення експертизи у процесі доказування по кримінальній справі важко 

переоцінити. Найчастіше за допомогою її вдається розкрити злочин, викрити 

злочинця, встановити об’єктивну істину. 

Предметом судової експертизи можуть бути питання, що стосуються 

будь-якої галузі науки, окрім права, оскільки вирішення правових питань є 

винятковою компетенцією органів досудового слідства, прокуратури і суду. 

Саме з цієї причини на вирішення експертом неприпустимо ставити питання 

правового характеру. 

Експертна діяльність здійснюється на принципах точного виконання 

законодавства, на основі якого ця,діяльність здійснюється, об’єктивності і 

повноти проведеного дослідження, наукової обґрунтованості висновків, 

процесуальної незалежності експерта. Незалежність судового експерта і 

слушність його висновків забезпечуються особливим процесуальним порядком 
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призначення експерта, встановленням відповідальності за втручання в 

проведення судової експертизи або спробу впливати на висновки експерта; 

правом учасників цивільного, карного або адміністративного процесу в 

передбачених законом випадках бути присутніми при проведенні судової 

експертизи; обов’язком органу дізнання, досудового слідства або суду 

створювати необхідні умови для діяльності судового експерта; існуванням 

позавідомчих установ судової експертизи, відокремлених від органів давання і 

досудового слідства або суду. 

Правовий статус експерта, певні вимоги до нього встановлені чинним 

законодавством України. Так, згідно зі ст. 10 Закону України «Про судову 

експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні 

знання для надання висновку з досліджуваних питань. Експертизи та інші 

дослідження в експертних установах проводяться співробітниками, які мають 

вищу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної 

спеціальності. 

Експертизи та інші дослідження в експертних установах можуть 

проводитись також позаштатними працівниками цих установ, комплектування 

складу яких та встановлення порядку їхньої діяльності покладається на 

керівника експертної установи. 

Статтею 11 Закону України «Про судову експертизу» визначені особи, які 

не можуть бути судовими експертами. Так, до виконання обов’язків судового 

експерта не можуть залучатися особи, визнані у встановленому законом 

порядку недієздатними, а також ті, які мають судимість. Не може бути 

експертом особа, яка зацікавлена в справі і підлягає відводові. 

Експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 

провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування 

обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 

спеціальні знання. 

КПК України у ч. 2 ст. 242 визначає, підстави проведення експертизи. 

Слідчий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення 
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експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та 

характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного 

за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, 

обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для 

вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної 

відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) 

встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, передбачених ст. 155 КК України. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. 

КПК України у ст. 243 визначає процесуальний порядок залучення 

експерта до участі в кримінальній справі. 

Сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для 

проведення експертизи, у тому числі за клопотанням сторони захисту чи 

потерпілого. Сторона захисту має право самостійно залучати експертів на 

договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової (ч.ч. 

1, 2 ст. 243 КПК України ). 

У разі відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання сторони 

захисту про залучення експерта особа, що заявила відповідне клопотання, має 

право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого судді. До 

клопотання також додаються: копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи 

клопотання та копії документів, які підтверджують неможливість самостійного 

залучення експерта стороною захисту. 

Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не 

пізніше п’яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала 

клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття 

не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана 

слідчим суддею обов’язковою (ч. 3 ст. 244 КПК України ). 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання має право своєю 
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ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експерту або 

експертам, якщо особа, що звернулася з клопотанням, доведе, що: 

1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте: 

а) сторона обвинувачення не залучила його або 

б) на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були 

поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з 

питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або 

в) існують достатні підстави вважати, що залучений стороною 

обвинувачення експерт внаслідок відсутності у нього необхідних знань, 

упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи неправильний 

висновок; 

2) вона не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об’єктивних причин. 

До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи 

включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка звернулася з 

відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали 

запитання, поставлені особою, що звернулася з відповідним клопотанням, якщо 

відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають 

значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі. 

При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі 

необхідності має право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням 

про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для 

експертизи. 

Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за 

клопотанням якої він був залучений. 

У випадку необхідності отримання зразків для проведення експертизи 

вони відбираються стороною, яка звернулася за проведенням експертизи або за 

клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо 

проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення 
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здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом (ч. 1 ст. 

245 КПК України ). 

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст.ст. 160-166 КПК 

України ). 

 

У разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, 

суд за клопотанням сторони, що розглядається в порядку, передбаченому ст. 

160-166 КПК України, має право дозволити слідчому, прокурору (або 

зобов’язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) здійснити 

відбирання біологічних зразків примусово. 

За послідовністю проведення дослідження експертизи можуть бути 

поділені на первинні і повторні, за обсягом дослідження ‑ на основні і 

додаткові, за складом виконуваних завдань ‑ на однорідні і комплексні. За 

кількістю осіб, що беруть участь у провадженні досліджень, експертизи 

поділяються на одноособові і комісійні. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Під слідчими (розшуковими) діями в кримінальному процесі слід 

розуміти врегульовані нормами кримінально-процесуального права 

процесуальні дії, спрямовані на збирання і (або) перевірку доказів, здійснювані 

в певних стадіях кримінального процесу уповноваженою на те особою, яка несе 

персональну відповідальність за їх проведення. 

Слідчі (розшукові) дії займають провідне місце в системі засобів пізнання 

обставин злочину у стадії досудового розслідування в кримінальному процесі 

України. 

 

Системними ознаками слідчих (розшукових) дій є: 1) спрямованість цих 

дій на одержання фактичних даних про юридично значимі обставини 

кримінальної справи; 2) провадження слідчих (розшукових) дій особисто 

слідчим, який несе персональну юридичну відповідальність за їх 

обґрунтованість і законність. Відсутність однієї із цих ознак, робить 

неможливим включення процесуальної дії до системи слідчих (розшукових) 

дій. З цього слідує, що систему слідчих (розшукових) дій в кримінально-

процесуальному праві складають: допит (ст.ст. 225, 352, 353, 351, 226, 354); 

пред’явлення особи для впізнання (ст.ст. 228, 229, 230); огляд (ст.ст. 237, 238, 

239); ексгумація трупа (ст. 239); обшук (ст. 234); слідчий експеримент (ст. 240); 

освідування особи (ст. 241); проведення експертизи (ст. 242). 

Слідчі (розшукові) дії слід відрізняти від негласних слідчих (розшукових) 

дій, які хоча і є їх різновидом, проте відомості про факт та методи їх 

проведення не підлягають розголошенню. 

Негласні слідчі (розшукові) дії, є різновидом слідчих (розшукових) дій, 

проте відомості про факт та методи їх проведення не підлягають 

розголошенню. Проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, 

яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб (ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК 

України ). 
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Усі слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності правових та 

фактичних підстав з дотриманням процесуальних правил їх проведення. За 

своєю класифікацією всі слідчі (розшукові) дії можна поділити на: основні та 

додаткові, первинні та повторні, невідкладні (негайні) та інші, обов’язкові та 

необов’язкові. 

Класифікація слідчих (розшукових) дій на вербальні, нон-вербальні та 

змішані розмежовує принципово різні шляхи одержання інформації і запобігає 

необґрунтованій підміні однієї слідчої (розшукової) дії іншою. 

 

 

 

ТЕМА 8. Повідомлення про підозру 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН: 

Вступ 

1. Поняття, зміст та значення повідомлення особи про підозру 

2. Зміст і форма письмового повідомлення про підозру 

3. Порядок повідомлення про підозру. Допит підозрюваного. 

4. Зміна повідомлення про підозру 

Висновки 

 

РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА: 

 

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і 

доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с. 

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 

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

Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС 
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України : наказ МВС України від 31 берез. 2008 р. № 160. 

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 
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злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 вересня 2005 р. № 777. 

Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи 

підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ 

МВС України від 15 черв. 2011 р. № 336. 

Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г.  — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

Берназ В. Д. Рішення слідчого (криміналістичний, процесуальний та 

психологічний аспекти) : [монографія] / В. Д. Берназ, С. М. Смоков. — Одеса : 

ОЮІ НУВС, 2005. — 151 с. 

Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. 

Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. 

Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с. 

Дубинский А. Я. Привлечение лица в качестве обвиняемого : [учеб. 

пособ.] / А. Я. Дубинский, В. А. Сербулов. — К. : КВШ МВД СССР, 1989. — 56 

с. 

Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования 

органами внутренних дел : [учеб. пособ.] / Дубинский А. Я. ; КВШ МВД СССР. 

— К. : НИ и РИО КВШ МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского, 1987. — 84 с. 

Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України : [підруч.] 

/ Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 

Карнеева Л. М. Особенности предъявления обвинения и допрос 

обвиняемого в условиях деятельности органов внутренних дел / Карнеева Л. М. 

— М. : МССШМ МВД СССР, 1989. — 47 с. 

Кримінально-процесуальне право України : [підруч.]  / за ред. Ю. П. 

Аленіна. — Х. : Одіссей, 2009. — 816 с. 

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : [навч. посіб.] 
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/ Лобойко Л. М. — К. : Істина, 2005. — 456 с. 
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ВСТУП 

 

Повідомлення про підозру займає особливе місце в структурі досудового 

розслідування. Воно підводить підсумок проведеної до того часу роботи, 

зібраним доказам, у більшості визначає подальше спрямування кримінального 

провадження і є початковим моментом притягнення до кримінальної 

відповідальності. 

Даний акт означає появу в кримінальному судочинстві нового учасника 

процесу - підозрюваного. Підозрюваний є центральною фігурою у 

кримінальному процесі навколо якої концентруються процесуальні дії органів 

досудового розслідування, прокурора, суду та інших учасників процесу. 

Теоретичні і практичні питання, пов’язані з повідомлення особи про 

підозру, є фактично новим інститутом в юридичній літературі. Разом з цим 

проблема обґрунтованості повідомлення особи про підозру на стадії досудового 

розслідування, суворого дотримання законності при реалізації цього є дуже 

актуальною. 

Порушення закону і помилки, що можуть бути допущені при 

повідомленні особи про підозру можуть призвести до істотних обмежень прав і 

свобод громадян, викликати обурення та обґрунтовані скарги. 

Правильне вирішення питання щодо повідомлення особи про підозру 

сприяє досягненню таких перспективних завдань кримінального провадження, 

як зміцнення законності та правопорядку, охорона інтересів суспільства, прав і 

свобод громадян, та виховання їх в дусі дотримання Конституції України та 

відповідних законів. 

Юридичне значення акту повідомлення особи про підозру складається 

також із того, що в стадії досудового розслідування настає новий етап, 

пов’язаний з тим, що в процесі досудового розслідування накопичено достатньо 

доказів для підозри у скоєнні злочину конкретної особи. Ця підозра вперше 

чітко сформульована в офіційному документі – повідомленні особи про 

підозру. В ній слідчий дає першопочатковий висновок, про наявність і суть 
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кримінально-караного діяння, вчиненого конкретною особою. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБИ 

ПРО ПІДОЗРУ 

 

Повідомлення особи про підозру – це одне із важливих процесуальних 

рішень, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до 

закінчення розслідування у кримінальному провадженні. В цьому 

процесуальному рішенні на основі доказів, зібраних у ході проведення 

досудового розслідування, конкретна особа стає набуває статусу 

підозрюваного. 

Акт повідомлення особи про підозру має важливе юридичне значення: 

1. Він служить одним із засобів забезпечення невідворотності 

відповідальності осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. 

2. Обґрунтована підозра дозволяє призначити таким особам справедливе 

покарання відповідно до характеру і тяжкості скоєного кримінального 

правопорушення. 

3. Акт повідомлення особи про підозру є початковим моментом реалізації 

функції обвинувачення. 

4. Акт повідомлення особи про підозру є початковим моментом 

забезпечення кримінальної відповідальності особи, винуватої у скоєнні 

кримінального правопорушення. 

5. Після повідомлення особи про підозру процесуальне становище даної 

особи погіршується (її можна оголосити в розшук, відсторонити від займаної 

посади тозщо). 

Правильне вирішення питання про підозру особи сприяє досягненню 

таких перспективних завдань кримінального провадження, як зміцнення 

законності та правопорядку, охорона інтересів суспільства, прав і свобод 

громадян, та виховання їх в дусі дотримання Конституції України та 

відповідних законів. 
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Юридичне значення акту повідомлення особи про підозру складається 

також із того, що в стадії досудового розслідування настає новий етап, 

пов’язаний з тим, що в процесі досудового розслідування накопичено достатньо 

доказів для підозри у скоєнні злочину конкретної особи. Ця підозра вперше 

чітко сформульована в офіційному документі - повідомленні особи про підозру. 

В ній слідчий дає першопочатковий висновок, про наявність і суть 

кримінально-караного діяння, скоєного конкретною особою. 

Вимога всебічності, повноти і неупередженості розслідування (ч.2 ст. 9 

КПК) не усувається після повідомлення особи про підозру. Подальше 

розслідування може привести до встановлення обставин, які виключають 

кримінальну відповідальність особи, або інших підстав до закінчення 

досудового розслідування щодо цієї особи, до виявлення нових осіб, які 

вчинили або є причетними до вчинення кримінального правопорушення. 

Після повідомлення особі про підозру слідчий набуває права застосувати 

до підозрюваного заходи забезпечення кримінального провадження: 

1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід; 

2) накладення грошового стягнення; 

3) тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом; 

4) відсторонення від посади; 

5) тимчасовий доступ до речей і документів; 

6) тимчасове вилучення майна; 

7) арешт майна; 

8) затримання особи; 

9) запобіжні заходи. 

Прийняте рішення щодо повідомлення особи про підозру не означає, що 

мета розслідування досягнута і його можна закінчити. Потрібно ще допитати 

підозрюваного щодо винесеного йому повідомлення про підозру, перевірити 

його показання, а при необхідності - виконати інші процесуальні дії. Якщо з 

врахуванням перевірки показань підозрюваного і інших даних, отриманих у 

ході подальшого розслідування, доказів для висновків про вину підозрюваного 
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може бути недостатньо або буде встановлена його невинуватість, кримінальне 

переслідування має бути закінчено, на підставі, передбаченою ст. 284 КПК. 

З моменту винесення повідомлення особи про підозру між слідчим і 

підозрюваним виникають певні кримінально-процесуальні правовідносини. 

Слідчий складаючи повідомлення особи про підозру, викладає в ній свою 

власну думку про винуватість особи, яка склалася у нього на підставі оцінки 

тих доказів, що є в справі на момент прийняття такого рішення. І наявність 

цього акту ще не означає офіційного визнання особи винуватою від імені 

держави. Висновок про винуватість хоч і є офіційним але все ж таки це 

особиста (суб’єктивна) думка слідчого про наявність підстав покладення на 

певну особу кримінальної відповідальності згідно конкретної кримінально-

правової норми. 

Підозрюваний, відповідно до принципу презумпції невинуватості, 

вважається невинуватим до того часу, доки його винуватість не доведена у 

встановленому законом порядку. 

 

Акт повідомлення особи про підозру не можна вважати початком 

реалізації кримінальної відповідальності. 

Ототожнювати процесуальні правообмеження у стадіях досудового 

розслідування і судового розгляду з реалізацією кримінальної відповідальності 

уявляється неправильним: при цьому змішуються поняття ―кримінальна 

відповідальність‖ і ―державний примус‖. 

Під час досудового розслідування особа, якій повідомлено про підозру, 

зазнає ряд обмежень у сфері особистих і майнових прав в результаті 

застосування до неї заходів забезпечення кримінального провадження. Але всі 

ці наслідки не виступають як прояв кримінальної відповідальності. Заходи 

забезпечення кримінального провадження покликані забезпечити нормальний 

хід здійснення кримінального судочинства у конкретному провадженні, 

встановлення об’єктивної істини. 

Повідомлення про підозру обов'язково здійснюється у наступних 
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випадках: 

 

1) у разі затримання особи на місці вчинення кримінального 

правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 

Це положення КПК означає що уповноважена службова особа має право 

без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 

злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, лише у 

випадках: 

а) якщо цю особу застали під час вчинення злочину або замаху на його 

вчинення; 

б) якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі 

потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події 

вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

Особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через підкорення 

наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою службовою особою чи в 

приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою. 

 

Строк затримання особи без ухвали слідчого судді, суду не може 

перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання. 

Затримана без ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше шістдесяти 

годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду 

для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу. 

2) у разі обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних 

заходів; 

Запобіжними заходами є: 

1) особисте зобов'язання; 

2) особиста порука; 

3) застава; 

4) домашній арешт; 

5) тримання під вартою. 
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Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи. 

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - 

слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за 

клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за 

клопотанням прокурора. 

3) у разі наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

Що ж слід розуміти під ―достатніми доказами‖, які повинні відповідно до 

вимог закону вказувати на вчинення кримінального правопорушення 

конкретною особою. Поняття ―достатність‖ охоплює кількісні і якісні сторони 

явища. Докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх 

кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти правильне 

рішення. 

Таким чином під достатніми доказами відносно акту повідомлення особи 

про підозру слід розуміти достовірні відомості, зібрані, перевірені і оцінені 

слідчим у встановленому законом порядку, які в своїй сукупності приводять до 

єдиного висновку на даний момент розслідування про те, що конкретна особа 

вчинила кримінальне правопорушення, яке передбачене Кримінальним 

кодексом України, і не підлягає звільненню від відповідальності за нього. 

 

При цьому повідомлення особи про підозру, повинно базуватися не на 

простій сукупності доказів, а на їх системі. Якщо немає системи доказів, а є 

лише окремі докази винуватості що не узгоджуються з іншими, значить не 

можна приймати рішення про повідомлення особи про підозру. 

Важливу роль у вирішенні питання про наявність достатніх доказів для 

повідомлення особи про підозру відіграє внутрішнє переконання слідчого у 

винуватості цієї особи. Висновок слідчого про наявність достатніх доказів для 

повідомлення особи про підозру представляє собою результат оцінки 

визначеної сукупності доказів. А докази повинні оцінюватися не інакше як за 

внутрішнім переконанням. 
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Слідчий має бути впевненим в достовірності висновку про винуватість 

особи, яка повідомляється про підозру. Це означає, що слідчий повинен мати 

тверду впевненість в правильності свого висновку, рішучість зафіксувати його 

у обвинувальному акті, та готовність відстоювати його перед вищестоящими 

контролюючими та наглядовими інстанціями, нести за нього відповідальність. 

Яка кількість доказів і яких саме потрібно для повідомлення особи про 

підозру, попередньо визначити неможливо. Ніякі докази для слідчого не мають 

наперед встановленої сили. У кожному кримінальному провадженні питання 

про достовірність доказів для правильного висновку про винуватість особи 

потрібно вирішувати виходячи з конкретних обставин кримінального 

провадження. 

Достатність доказів визначається як наявність у кримінальному 

провадженні 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. 

Властивість достатності доказів у кримінальному судочинстві є вимогою, 

що виражається в наявності такої системи належних, допустимих, достовірних 

доказів, що отримана в результаті всебічного, повного й об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження та всієї сукупності зібраних 

у ньому доказів, і яка достовірно встановлює всі обставини, що утворюють 

предмет доказування. Достатність становить собою системну властивість 

доказів, компонентами якої є: логічна послідовність, однозначність висновків, 

погодженість і несуперечність доказів і встановлених обставин, стійкість 

знання (незмінність у разі виникнення сумнівів з приводу одного з доказів), 

повнота встановлених обставин предмета доказування. 

Поняття "межі доказування" і "достатність доказів" співвідносяться 

наступним чином: вони з різних боків характеризують одне й те саме явище. 

Межі доказування вказують на нього шляхом окреслення певних рамок, в яких 

знаходиться позначуване явище, а достатність доказів вказує на це ж явище, 
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характеризуючи його суть, зміст. Межі доказування виділяють, виокремлюють 

зі всієї гіпотетично можливої сукупності доказів саме достатню їх сукупність, 

відмежовуючи її, з одного боку, від недостатньої сукупності доказів, а з іншого 

– від надмірної. Саме між цими двома межами і знаходиться достатність 

доказів. 

 

2. ЗМІСТ І ФОРМА ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

 

Отже, що ж таке «підозра» особи у вчиненні кримінального 

правопорушення? Звернемось до довідникових видань. В словнику С.Ожегова 

знаходимо роз’яснення понять ―подозрение‖, як припущення основане на 

сумнівах правильності, законності чиїх-небудь вчинків, правдивості чиїх-

небудь слів... і ―подозрительный‖, як викликаючий підозріння. 

На українську мову слово ―подозрение‖ перекладається як ―підозра, 

...підозріння...‖, а „подозрительный‖ перекладається як „підозрілий‖. 

В. Даль, неначе спеціально для кримінального процесу дав роз’яснення 

правового розуміння поняття ―підозріння‖: ―…До улики никого не 

подозревай…‖ 

На наш погляд, підозра є складовою частиною, одним з елементів 

обвинувачення. Не тільки затримання, а й застосування усіх видів запобіжних 

заходів є елементами функції обвинувачення, оскільки вони застосовуються у 

зв’язку з підозрою і конкретним фактом, який викриває особу у вчиненні 

кримінального правопорушення. Слідчий, прокурор вважають, що підозрювана 

особа чимось пов’язана із вчиненим злочином, тобто не виключається 

можливість вчинення нею цього злочину. І, зрештою, коли людина в чомусь 

підозрюється, то, природно, її в чомусь обвинувачують. Інакше бути не може. 

Коли мова йде про процесуальний порядок виконання будь-якого 

процесуального акту, то на увазі мається сукупність ознак, які характеризують: 

суб’єкта, що здійснює цей акт; процесуальні документи, якими він 

оформлюється; строки, в які повинні бути вирішені необхідні процесуальні дії, 
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процедуру виконання цих дій; спеціальні заходи, які застосовуються для 

забезпечення прав і законних інтересів осіб, яких стосується даний акт. 

Письмове повідомлення особи про підозру особи складає прокурор або 

слідчий за погодженням з прокурором. 

Повідомлення має містити такі відомості: 

1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 

3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого 

здійснюється повідомлення; 

4) зміст підозри; 

5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого 

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

кримінальну відповідальність; 

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 

вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення 

про підозру; 

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення. 

 

3. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ. ДОПИТ 

ПІДОЗРЮВАНОГО 

 

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення 

прокурором або слідчим, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, 

передбачений КПК для вручення повідомлень, тобто шляхом виклику або 

приводу. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не 

пізніше 24 годин з моменту її затримання. 

У випадку, якщо особі не вручено повідомлення про підозру після спливу 
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24 годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню. 

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

Особливий порядок письмового повідомлення про підозру здійснюється: 

1) адвокату, депутату місцевої ради, депутату Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, сільському, селищному, міському голові – Генеральним 

прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки 

Крим, області, міст Києва або Севастополя в межах його повноважень; 

2) народному депутату України, кандидату у Президенти України, 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Рахункової 

палати, його першому заступнику, заступнику, головному контролеру, 

секретарю Рахункової палати, заступникам Генерального прокурора України – 

Генеральним прокурором України; 

3) судді Конституційного Суду України, професійному судді, 

присяжному та засідателю на час здійснення ними правосуддя – Генеральним 

прокурором України або його заступником; 

4) Генеральному прокурору України – заступником Генерального 

прокурора України. 

 

Порядок здійснення виклику в кримінальному провадженні. 

 

Особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом 

вручення повістки про виклик, надіслання її 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 
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особи або адміністрації за місцем її роботи. 

Особа, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію місця 

ув'язнення. 

Повістка про виклик неповнолітньої особи, як правило, вручається її 

батьку, матері, усиновлювачу або законному представнику. Інший порядок 

вручення повістки допускається лише у випадку, коли це обумовлюється 

обставинами кримінального провадження. 

Повістка про виклик обмежено дієздатної особи вручається її 

піклувальнику. 

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. 

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. 

Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про 

нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов'язана 

прибути за викликом. У випадку встановлення КПК строків здійснення 

процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, 

особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього 

іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного 

часу для підготовки та прибуття за викликом. 

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. 

Якщо особа попередньо повідомила слідчого, прокурора, слідчого суддю, 
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суд про адресу своєї електронної пошти, надіслана на таку адресу повістка про 

виклик вважається отриманою у випадку підтвердження її отримання особою 

відповідним листом електронної пошти. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик 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, який був у встановленому КПК порядку викликаний 

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або 

ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або 

не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове 

стягнення у розмірі: 

від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку 

неприбуття на виклик слідчого, прокурора; 

від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття 

на виклик слідчого судді, суду. 

У випадку неприбуття підозрюваного без поважних причин на виклик до 

нього може бути застосовано привід. 
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Підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст.ст. 276-279 

КПК, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення. 

Підозрюваний має право: 

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють, обвинувачують; 

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

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 цим Кодексом, 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; 
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11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби 

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

слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів 

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 цим Кодексом; 

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. 

Підозрюваний викликається до слідчого до слідчого, прокурора, слідчого 

судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, 

електронною поштою чи факсимільним зв'язком, здійснення виклику по 

телефону або телеграмою. 
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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. 

Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, 

працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором. 

Підозрюваний зобов'язаний з'явитися за викликом слідчого у 

призначений строк. В разі неявки без поважних причин підозрюваний підлягає 

приводу. Поважними причинами неявки підозрюваного до слідчого в 

призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання повістка, хвороба та 

інші обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно з'явитися 

до слідчого. 

Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він 

застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її 

виклику в зазначений в ухвалі час. 

Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового 

розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з 

власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням 

сторони кримінального провадження, потерпілого або з власної ініціативи. 

Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. 

Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого. 

Виконання ухвали про здійснення приводу може бути доручене 

відповідним підрозділам органів внутрішніх справ, 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. 

Особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, 

судом, зобов'язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про 

здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. 
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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. 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. 

У разі неможливості здійснення приводу особа, яка виконує ухвалу про 

здійснення приводу, повертає її до суду з письмовим поясненням причин 

невиконання. 

Допит підозрюваного, хоча й не передбачений як обов’язковий етап 

повідомлення про підозру, однак може бути розглянутий із вказівкою на те що 

його проведення у найкоротші строки після повідомлення про підозру 

сприятиме повноті встановлення обставин кримінального правопорушення а 

також ефективній реалізації підозрюваним права на захист. 

Допит підозрюваного є слідчою дією, спрямованою на одержання від 

підозрюваного показань зі змісту підозри, а також з приводу всіх інших відомих 

йому обставин, що мають значення для правильного вирішення кримінального 

провадження. 

Перед допитом встановлюється особа, роз'яснюються її права, а також 

порядок проведення допиту. 

Допит не може продовжуватися без перерви понад дві години, а в цілому 

- понад вісім годин на день. 
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У разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання 

особа, яка проводить допит, зобов'язана його зупинити одразу після отримання 

такої заяви. 

Під час допиту може застосовуватися фотозйомка, аудіо- та/або 

відеозапис. 

Слідчий може допитати підозрюваного за місцем проведення досудового 

слідства, а при необхідності і за місцем перебування підозрюваного, тобто за 

місцем його проживання, роботи, навчання, лікування, попереднього 

ув'язнення. 

Допит підозрюваного проводиться, як правило, вдень. Допит у нічний час 

(22.00-6.00) можливий лише у виняткових випадках, наприклад за клопотанням 

самого підозрюваного, який раніше відмовився давати показання взагалі, що 

має бути відмічено в протоколі допиту і засвідчено підписом обвинуваченого; у 

разі виявлення під час проведених у цей же час інших слідчих дій, зокрема 

обшуку, виїмки, відомостей про вчинення найближчим часом нових злочинів 

його співучасниками, а також в інших випадках, коли наслідком зволікання з 

проведенням допиту може бути втрата письмових і речових доказів, ухилення 

від слідства осіб, причетних до вчинення злочину. 

Підозрювані допитуються окремо. Слідчий повинен вживати заходів, щоб 

підозрювані в одному ж і тому кримінальному провадженні не могли 

спілкуватися між собою: викликати кожного з них на певний час; дати вказівку 

адміністрації місця досудового ув'язнення про окреме утримання підозрюваних. 

Підозрюваний, не попереджається про кримінальну відповідальність за 

відмову від дачі показань і за дачу завідомо неправдивих показань, бо давати 

показання - це його процесуальне право. 

 

Слідчий вислуховує показання підозрюваного і в разі необхідності 

ставить йому запитання для конкретизації і деталізації з'ясовуваних обставин 

кримінального провадження, визначення ролі даного підозрюваного та його 

співучасників у вчиненні злочину, для перевірки алібі підозрюваного, про яке 
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він заявляє, для виявлення кола можливих джерел доказів.. 

Протокол допиту підозрюваного повинен бути оформлений відповідно до 

вимог ст. 104 і 224 КПК. 

Показання підозрюваного й відповіді на поставлені запитання 

викладаються від першої особи і по можливості дослівно, за винятком 

нецензурних виразів і образливих слів. Жаргонні звороти заносяться до 

протоколу з роз'ясненням їх значення. 

Після закінчення допиту слідчий пред'являє протокол підозрюваному для 

особистого ознайомлення. На прохання підозрюваного він може бути 

прочитаний йому слідчим, про що зазначається в протоколі. Всі доповнення і 

поправки до протоколу, запропоновані підозрюваним, підлягають 

обов'язковому занесенню до цього документа. 

Протокол підписують підозрюваний і слідчий. Якщо протокол написаний 

на кількох сторінках, підозрюваний і перекладач, якщо він брав участь у допиті, 

підписують кожну сторінку окремо. Коли в допиті підозрюваного брали участь 

прокурор, начальник слідчого підрозділу, старший слідчої групи, експерт, 

спеціаліст, захисник або інші особи, вони також підписують протокол. 

На прохання підозрюваного йому надається можливість написати свої 

показання власноручно, про що робиться відмітка в протоколі допиту. Слідчий, 

ознайомившись з письмовими показаннями підозрюваного, може поставити 

йому додаткові запитання, які разом з відповідями на них заносяться до 

протоколу. 

Якщо підозрюваний відмовився підписати протокол, про це зазначається 

в протоколі. Такій особі надається право дати письмові пояснення щодо причин 

відмови від підписання, які заносяться до протоколу. Факт відмови особи від 

підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо 

причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного 

представника), а у разі його відсутності – понятих. 

До протоколу допиту підозрюваного можуть додаватися різні схеми, 

замальовки та пояснення до них, виконані підозрюваним у ході допиту і 
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підписані підозрюваним і слідчим. 

 

4. ЗМІНА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 

Під час досудового розслідування після повідомлення особі про підозру 

можуть бути отримані нові докази, які тягнуть необхідність зміни повідомлення 

особі про підозру. Може бути також дана інша оцінка вже відомим доказам. 

У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або 

зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов'язаний виконати 

дії, щодо вручення письмового повідомлення особі про підозру, передбачені 

статтею 278 КПК. Якщо повідомлення про підозру здійснив прокурор, 

повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену підозру має 

право виключно прокурор. 

Зміна – це поправка, яка змінює що-небудь попереднє. Зміна 

повідомлення про підозру в широкому розумінні цього поняття полягає у: 

1) не підтвердженні частини повідомлення про підозру; 

2) доповненні повідомлення про підозру; 

3) зміні повідомлення про підозру. 

Найбільш повний і детальний перелік підстав для зміни повідомлення про 

підозру, на наш погляд, наводить Ю.М. Грошевий. Такими підставами, згідно з 

його точкою зору, є: 

- непідтвердження будь-якої події злочину, що інкримінується 

підозрюваному; 

- відсутність в діях особи складу злочину; 

- недоведеність участі підозрюваного у вчиненні одного або декількох 

злочинів з числа тих, що ставляться йому в вину у повідомленні про підозру; 

- непідтвердження обставин, що обтяжують відповідальність; 

- встановлення обставин, що змінюють оцінку і кваліфікацію вчинку 

(замах, закінчений злочин, повторність, продовжуваний злочин); 

- встановлення обставин, що тягнуть зміну оцінки ступеню співучасті 

підозрюваного в злочині (або деяких з них), в тому числі закриття 
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кримінального провадження за реабілітуючими підставами  відносно інших 

осіб; 

- встановлення обставин, що пом’якшують відповідальність; 

- наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним 

злочину, що не інкримінувався йому раніше. 

Не підтвердження частини повідомлення про підозру означає, що: 

- повідомлення про підозру за окремим епізодом чи самостійному діянню 

не підтвердилося; 

- не знайшла підтвердження кваліфікуюча ознака; 

- не знайшла підтвердження та чи інша дія в структурі окремого епізоду 

або діяння; 

- виявилась зайвою кваліфікація діяння за сукупністю злочинів (за 

декількома статтям КК). 

Внаслідок не підтвердження частини повідомлення про підозру можуть 

виникати такі ситуації: 

- змінювати кваліфікацію не потрібно; 

- необхідно змінити кваліфікацію злочину. 

Нове повідомлення особи про підозру має бути складено і повідомлено 

підозрюваному у звичайному порядку – із додержанням вимог встановленими у 

ст. 278 КПК. Після цього підозрюваного слід допитати по суті повідомлення 

про підозру. 

Доповнення повідомлення про підозру необхідне у тих випадках, коли в 

процесі розслідування, після повідомлення про підозру, з’ясовуються нові 

факти злочинної діяльності особи. Додаткові обставини можуть обумовити 

підозру у новому кримінальному правопорушенні або заміну підозри в одному 

кримінальному правопорушенні на підозру в іншому. 

Доповнення повідомлення про підозру може привести до зміни 

кваліфікації. Тому слідчий, при необхідності доповнити повідомлення про 

підозру, повинен скласти нове повідомлення про підозру особи та вручити їй це 

повідомлення. 
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Зміна повідомлення про підозру (у вузькому розумінні цього поняття) 

може обумовлюватися виявленням обставин, які змінюють характер 

відомостей, викладених в попередньому повідомленні про підозру. Можуть 

бути уточнені фактичні обставини скоєного (місце, час, спосіб діяння, характер 

і розмір шкоди і т. ін.), виправлена раніше допущена помилка або неточність 

формулювання підозри. 

В результаті іншої оцінки доказів може виникнути необхідність змінити 

кваліфікацію. Якщо, наприклад, з’ясується, що має місце не закінчений злочин, 

а початкова стадія злочинної діяльності, діяння підозрюваного слід 

кваліфікувати, окрім, як за відповідною статтею КК, так і за ст. 14, 15 КК 

(приготування чи замах на злочин). У випадках, коли встановлено, що форма 

співучасті підозрюваних у скоєнні злочину не однакова, дії організаторів, 

підмовників і посібників слід кваліфікувати по відповідній статті 

Кримінального Кодексу України, а також за відповідною частиною ст. 27 КК 

України. 

При необхідності змінити або доповнити повідомлення про підозру слід 

мати на увазі, що нове повідомлення про підозру має бути узагальненою і 

виноситися не в доповнення до попередніх повідомлень, а замість раніше 

складених повідомлень про підозру. У цьому випадку раніше винесене 

повідомлення про підозру, яке залишається в матеріалах провадження втрачає 

свою силу. 

Такий порядок дозволить підозрюваному більш повно реалізувати своє 

право на захист. Ознайомившись з актом, який містить повідомлення про 

підозру у повному обсязі, підозрюваний має можливість глибше і ясніше 

усвідомити суть підозри, яку важко було б досягти, якби підозра була 

―розкидана‖ по окремих повідомленнях про підозру. 

Наявність у справі декількох діючих повідомлень про підозру щодо однієї 

особи, може дезорієнтувати самого підозрюваного, а також прокурора і суд. 

Щоб таке не трапилось, нове повідомлення особи про підозру повинно бути 

мотивованим, тобто містити пояснення необхідності винесення нового 
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узагальнюючого повідомлення. 

Допит підозрюваного повинен проводитися слідчим у повному обсязі за 

всіма викладеними в повідомленні епізодами злочину, а не тільки відносно змін 

чи доповнень повідомлення про підозру порівняно з попереднім. Це 

обумовлюється тим, що зміни і доповнення повідомлення про підозру можуть 

вплинути на позицію підозрюваного по відношенню до всієї підозри загалом, 

чи будь якої її частини. Підозрюваний може змінити або доповнити свої 

показання, що має бути зафіксовано в протоколі його допиту. Додержання 

рекомендованого порядку дозволить у випадку необхідності своєчасно 

перевірити нові доводи підозрюваного. 

  

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, розглянувши питання нашої лекції можна зробити наступні 

висновки. 

Повідомлення про підозру обов'язково здійснюється у випадках: 

1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення 

чи безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з запобіжних заходів; 

3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення . 

Слідчий, прокурор або інша уповноважена службова особа (службова 

особа, якій законом надано право здійснювати затримання) зобов'язані 

невідкладно повідомити підозрюваному про його права. 

Після повідомлення про права слідчий, прокурор або інша уповноважена 

службова особа на прохання підозрюваного зобов'язані детально роз'яснити 

кожне із зазначених прав. 

Письмове повідомлення про підозру складається прокурором або слідчим 

за погодженням з прокурором. 

Повідомлення повинно містити такі відомості: 
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1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 

2) анкетні відомості особи (прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце 

народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 

3) найменування (номер) кримінального провадження, в рамках якого 

здійснюється повідомлення; 

4) зміст підозри; 

5) правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у вчиненні 

якого підозрюється особа, з зазначенням статті (частини статті) закону України 

про кримінальну відповідальність; 

6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його 

вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення 

про підозру; 

7) права підозрюваного; 

8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення. 

Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення 

прокурором або слідчим, а у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, 

передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень. 

Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не 

пізніше 24 годин з моменту її затримання. У випадку, якщо особі не вручено 

повідомлення про підозру після спливу 24 годин з моменту затримання, така 

особа підлягає негайному звільненню. 

Дата та час повідомлення про підозру, правова кваліфікація 

кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність невідкладно вносяться слідчим, прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або 

зміну раніше повідомленої підозри слідчий, прокурор зобов'язаний вручити 

письмове повідомлення про підозру. Якщо повідомлення про підозру здійснив 
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прокурор, повідомити про нову підозру або змінити раніше повідомлену 

підозру має право виключно прокурор. 

Зміна – це поправка, яка змінює що-небудь попереднє. Зміна 

повідомлення про підозру в широкому розумінні цього поняття полягає у: 

1) не підтвердженні частини повідомлення про підозру; 

2) доповненні повідомлення про підозру; 

3) зміні повідомлення про підозру. 

 

 

 

ТЕМА 9. Зупинення і закінчення досудового розслідування 

 

(2 години) 

 

ПЛАН: 

 

Вступ 

1. Підстави і процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового 

розслідування. 

2. Форми закінчення досудового розслідування. 

3. Закриття кримінального провадження. 

4. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

5. Звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного чи медичного характеру. 

Висновки 

 

Рекомендовані нормативні акти та література: 

 

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. 

— К. : Атіка, 2012. — 68 с. 

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 
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2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91). 
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Богословська Л. О. Зупинення попереднього слідства : [конспект лекції] / Л. 
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ВСТУП 

 

Необхідною умовою здійснення конституційного принципу законності в 

кримінальному провадженні є правильно організована діяльність органів 

досудового розслідування, прокурора і суду щодо встановлення фактичних 

обставин кримінального правопорушення з метою досягнення об’єктивної 

істини. Через об’єктивні обставини органи досудового розслідування не завжди 
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можуть закінчити досудове провадження, тому для збереження строків 

провадження та прийняття остаточного рішення в кримінальному судочинстві 

існує інститут зупинення досудового розслідування. У 2011 році слідчими 

підрозділами ОВС України було зупинено досудове слідство по 197021 справі, 

у тому числі у зв`язку з ухиленням обвинуваченого від слідства – 4719, у 

зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила злочин – 191228. 

Законне й обґрунтоване прийняття рішення про закінчення досудового 

розслідування забезпечує реалізацію таких завдань кримінального 

провадження, як захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 

був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 

був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу. У 2011 році слідчими ОВС 

закрито 5979 кримінальних справ, направлено до суду – 174574, направлено до 

суду для звільнення від кримінальної відповідальності 4886 справи. 

 

1. ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ ТА 

ВІДНОВЛЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Встановлені у законі процесуальні строки, приписи щодо порядку і 

строків прийняття рішень і виконання необхідних для їх реалізації дій є 

процесуальним засобом забезпечення активної роботи по швидкому, повному 

та неупередженому розслідуванню. Розслідування потребує інтенсивної, іноді 

цілодобової роботи сторони обвинувачення. Але при розслідуванні 

кримінального правопорушення іноді виникають обставини, які 

перешкоджають на певний час вчасно закінчити досудове розслідування. Ці 

обставини вимушують прокурора або слідчого (за погодженням з прокурором) 

тимчасово зупинити провадження досудового розслідування. 
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Зупинення досудового розслідування – це тимчасова вимушена перерва у 

провадженні досудового розслідування, зумовлена обставинами, що 

унеможливлюють його подальше провадження. 

Досудове розслідування може бути зупинене після повідомлення особі 

про підозру у випадку, якщо (ст. 280 КПК України): 

1) підозрюваний захворів на важку хворобу, яка перешкоджає його участі 

у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 

медичним висновком; 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах 

міжнародного співробітництва. 

Перелік названих підстав є вичерпним. Будь-які інші обставини, які також 

перешкоджають продовженню досудового розслідування (наприклад, тривале 

проведення експертизи, від’їзд підозрюваного у відрядження або за кордон, 

хвороба потерпілого, свідка) не є підставами для зупинення досудового 

розслідування. У цих випадках, якщо строк досудового розслідування 

закінчується, порушується клопотання про його продовження у встановленому 

законом порядку. 

Розглянемо зміст кожної із підстав для зупинення досудового 

розслідування. 

1) підозрюваний захворів на важку хворобу, яка перешкоджає його участі 

у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 

медичним висновком. 

Воно можливе при дотриманні таких умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру; 

б) зупинити розслідування з вказаної підстави можливо, якщо 

підозрюваний страждає важким захворюванням (психічним або соматичним). 

Закон не містить переліку таких захворювань, він лише вказує, що воно 

повинно бути важким. Вважається, що важким визнається захворювання, при 
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якому стан здоров’я підозрюваного перешкоджає можливості його участі у 

кримінальному провадженні; 

в) захворювання повинно бути не хронічним, а мати тимчасовий 

характер, тобто коли через деякий час можливе як повне видужання, так і 

зняття гострих форм захворювання. Якщо в результаті судово-психіатричної 

експертизи буде встановлено, що психічне захворювання підозрюваного є 

хронічним і потребує тривалого часу лікування із застосуванням примусового 

заходу медичного характеру, досудове розслідування не зупиняється, а 

закінчується відповідно до вимог, передбачених статтею 292 та статтями Глави 

39 КПК України. У разі видужання особи, яка після вчинення кримінального 

правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї настав тимчасовий 

розлад психічної діяльності чи інший хворобливий стан психіки, які позбавляли 

її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, суд на підставі 

висновку комісії лікарів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування 

примусового заходу медичного характеру в порядку, передбаченому ст. 514 

КПК України. 

Постановлення ухвали суду про припинення застосування примусового 

заходу медичного характеру є підставою для проведення досудового 

розслідування чи судового провадження. 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримінального 

провадження закінчився строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності або прийнято закон, який усуває кримінальну відповідальність 

за вчинене кримінальне правопорушення, кримінальне провадження підлягає 

закриттю, якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує проти 

цього; 

ґ) захворювання підозрюваного береться до уваги, якщо воно 

підтверджено медичним висновком або висновком судово-психіатричної чи 

судово-медичної експертизи. 

Якщо у слідчого виникає сумнів відносно осудності підозрюваного або 

здібності його усвідомлювати свої дії, або керувати ними, судово-психіатрична 
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експертиза має бути призначена обов’язково (п. 3 ч. 2 ст. 242 КПК України). 

Експерти-психіатри повинні відповісти на такі запитання: чи хворий 

підозрюваний на психічне захворювання; який його характер (хронічне чи 

тимчасове); чи позбавляє хвороба підозрюваного можливості усвідомлювати 

свої дії та керувати ними; чи становить особа в силу свого стану небезпеку для 

суспільства; чи потребує вона примусового лікування, тощо. 

У тих випадках, коли з метою встановлення психічного (а інколи і 

фізичного) стану підозрюваного призначається судова експертиза, до 

одержання її результатів досудове розслідування в справі не може бути 

зупинено. Призначення та проведення експертизи є слідчою дією, а згідно з ч. 2 

ст. 280 КПК України до зупинення досудового розслідування слідчий 

зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, 

проведення яких необхідне та можливе. 

Досудове розслідування зупиняється мотивованою постановою 

прокурора або слідчого за узгодженням з прокурором до видужання 

підозрюваного. Обраний щодо підозрюваного запобіжний захід може бути 

залишений, скасований або змінений за наявності для того підстав і виходячи з 

конкретних обставин. Якщо запобіжний захід у виді тримання під вартою 

залишено в силі, необхідно враховувати, що в цьому випадку перебіг строку 

розслідування зупинено, а строки тримання під вартою тривають і в необхідних 

випадках повинні продовжуватися. 

2) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. 

Коли місцезнаходження підозрюваного невідоме і він переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 

досудове розслідування зупиняється, якщо підозрюваний свідомо 

переховується від органів слідства та суду і прокурор, слідчий мають про це 

достовірні дані. 

Закон вимагає від слідчого встановлення причин, із яких йому невідомо 

місцезнаходження підозрюваного, вони обов’язково повинні встановлюватися, 
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оскільки кожна з них тягне за собою різні кримінально-процесуальні та 

кримінально-правові наслідки. Так, коли підозрюваний відомий, але невідоме 

його місцезнаходження та він не має мети переховуватися від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, перебіг строків 

давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупиняється і після 

їх закінчення кримінальне провадження повинно бути закрито. Коли ж особа 

свідомо переховується від органів слідства та суду – це обумовлює можливість 

її затримання, обрання щодо неї більш суворого запобіжного заходу або навіть 

притягнення до кримінальної відповідальності, якщо переховування було 

пов’язано із втечею з під варти. Крім того, у цьому випадку перебіг строків 

давності зупиняється і відновлюється лише після затримання підозрюваного чи 

його явки (ст. 49 КК). 

Зупинення розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України 

можливе лише після додержання таких умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру; 

б) слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшукові) та інші 

процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для 

встановлення місцезнаходження підозрюваного (ч. 2 ст. 280 КПК); 

в) слідчий, прокурор оголосив розшук підозрюваного (ст. 281 КПК). Про 

оголошення розшуку виноситься або окрема постанова, якщо досудове 

розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення 

досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих 

(розшукових) дій допускається, якщо вони спрямовані на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного. 

3) наявна необхідність виконання процесуальних дій в межах 

міжнародного співробітництва. 

Зупинення розслідування на цій підставі можливе за таких умов: 

а) особа повинна бути повідомлена про підозру; 
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б) матеріали кримінального провадження повинні містити запит, 

складений відповідно до ст. 552 КПК України, і документи, що до нього 

додаються. 

  До зупинення досудового розслідування слідчий зобов'язаний виконати 

всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та 

можливе. 

Якщо у кримінальному провадженні є два або декілька підозрюваних, а 

підстави для зупинення відносяться не до всіх із них, прокурор вправі виділити 

досудове розслідування і зупинити його стосовно окремих підозрюваних. 

Досудове розслідування зупиняється мотивованою постановою 

прокурора або слідчого за узгодженням з прокурором, відомості про що 

вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Копія постанови 

надсилається потерпілому, стороні захисту, які мають право її оскаржити 

слідчому судді. 

Зупинене досудове розслідування відновлюється постановою слідчого, 

прокурора, коли підстави для його зупинення перестали існувати 

(підозрюваний видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено 

проведення процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва), а також 

у разі потреби проведення слідчих (розшукових) чи інших процесуальних дій. 

Копія постанови про відновлення досудового розслідування надсилається 

стороні захисту, потерпілому. 

Зупинене досудове розслідування також відновлюється у випадку 

скасування слідчим суддею постанови про зупинення досудового 

розслідування. Відомості про відновлення досудового розслідування вносяться 

слідчим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

2. ФОРМИ ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Необхідною умовою реалізації конституційного принципу законності (п.1 

ч. 3 ст. 129 Конституції України) в кримінальному провадженні і здійсненні 
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поставлених перед ним завдань є правильне встановлення фактичних обставин 

справи з метою досягнення об’єктивної істини. 

Закінчення кримінального провадження полягає у прийнятті 

уповноваженим органом рішення про припинення кримінального провадження. 

Досудове розслідування являє собою процесуальну діяльність уповноважених 

осіб, зокрема, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Це 

стадія кримінального провадження, яка передує судовому провадженню, 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям 

кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Необхідність існування цієї стадії у кримінальному процесі на відміну від 

процесу цивільного зумовлена ступенем суспільної небезпеки діянь, що 

переслідуються у кримінальному порядку та необхідністю практично 

гарантувати додержання вимог законності та принципів Конституції і 

кримінального закону. Досудове розслідування закінчується тоді, коли 

вирішені всі його задачі. Визнати досудове розслідування закінченим – значить 

визнати, що немає необхідності проведення яких-небудь ще слідчих 

(розшукових) чи інших процесуальних дій, спрямованих на збирання, перевірку 

і дослідження доказів: усі необхідні докази для ухвалення підсумкового 

рішення зібрані, перевірені, досліджені і належним чином оцінені. 

Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. 

Прокурор зобов'язаний у найбільш короткий строк після повідомлення 

особі про підозру (ст. 283 ч.2 КПК): 

1) закрити кримінальне провадження, або 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності, або 

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 
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застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться 

прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Закінчуючи досудове розслідування необхідно систематизувати і 

технічно оформити матеріали кримінального провадження. Практикою 

вироблено дві основні форми систематизації матеріалів кримінального 

провадження, тобто послідовності їх розташування: хронологічну і тематичну. 

При хронологічній систематизації послідовність розташування 

документів у матеріалах визначається датою їх складання або одержання 

слідчим. Ця форма найбільш поширена у невеликих за обсягом і кількістю 

епізодів матеріалах. 

Тематична систематизація означає групування матеріалів за 

підозрюваними або за епізодами злочинної діяльності у багатотомних і 

багатоепізодних матеріалах. У межах кожної такої групи документи можуть 

розташовуватись у хронологічному порядку, тобто можливе таким чином 

поєднання обох форм систематизації (змішана форма). 

Систематизувавши документи, слідчий підшиває їх в папку стандартного 

зразка, пронумеровує аркуші. На перших аркушах складається опис документів, 

які містяться в матеріалах кримінального провадження. На титульному аркуші 

зазначається відомство, до якого належить орган розслідування, найменування 

цього органу, повна назва матеріалів із зазначенням прізвищ підозрюваних і 

відповідних статей (частин, пунктів статей) кримінального закону, дати початку 

і закінчення провадження. 

За технічними правилами в одному томі матеріалів зосереджується не 

більше 250 аркушів. Вдало систематизовані і правильно оформлені матеріали 

створюють зручність для вивчення і користування ними як самим слідчим, 

зокрема при складанні підсумкового документа, так і підозрюваним та іншими 

учасниками провадження, прокурором, суддями, присяжними. 
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3. ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Закриття кримінального провадження є одним з найважливіших актів 

судочинства, через який забезпечується вирішення вказаного у ст. 2 КПК 

України завдання охорони прав та законних інтересів учасників кримінального 

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

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу. 

Кримінальне провадження закривається, згідно із ст. 284 КПК України, 

якщо: 

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення; 

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді 

і вичерпані можливості їх отримати; 

4) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за 

діяння, вчинене особою; 

5) помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо 

провадження є необхідним для реабілітації померлого; 

6) існує вирок по тому самому обвинуваченню, що набрав законної сили, 

або постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по 

тому самому обвинуваченню; 

7) потерпілий, а у випадках, передбачених цим Кодексом, його 

представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення; 

8) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу. 

Кримінальне провадження закривається судом: 

 1) у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності; 
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2) якщо прокурор відмовився від підтримання обвинувачення, за 

винятком випадків, передбачених КПК України. 

Про закриття кримінального провадження слідчий, прокурор приймає 

постанову, яку може бути оскаржено у порядку, встановленому КПК України. 

Слідчий складає постанову про закриття кримінального провадження з 

підстав, передбачених пунктами 1, 2, 4 ч. 1 ст. 284 КПК України, якщо в цьому 

кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру. 

Прокурор складає постанову про закриття кримінального провадження 

щодо підозрюваного з підстав, передбачених ч.1 цієї ж статті. 

Рішення прокурора про закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного не є перешкодою для продовження досудового розслідування 

щодо відповідного кримінального правопорушення. 

Копія постанови слідчого про закриття кримінального провадження 

надсилається заявнику, потерпілому, прокурору. Прокурор протягом десяти 

днів з моменту отримання копії постанови має право її скасувати у зв'язку з 

незаконністю чи необґрунтованістю. Постанова слідчого про закриття 

кримінального провадження також може бути скасована прокурором за 

скаргою заявника, потерпілого, якщо така скарга подана протягом десяти днів з 

моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови. 

Копія постанови прокурора про закриття кримінального провадження 

надсилається заявнику, потерпілому, його представнику, підозрюваному, 

захиснику. 

Якщо обставини, передбачені пунктами 1, 2 ч.1 ст. 284 КПК України, 

виявляються під час судового розгляду, суд зобов'язаний ухвалити 

виправдувальний вирок. 

Якщо обставини, передбачені пунктами 5, 6, 7, 8 ч.1 ст. 284 КПК України, 

виявляються під час судового провадження, а також у випадку, передбаченому 

пунктом 2 частини другої цієї ж статті, суд виносить ухвалу про закриття 

кримінального провадження. 

Закриття кримінального провадження або ухвалення вироку з підстав, 
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передбачених пунктом 1 ч.2 ст. 284 КПК України, не допускається, якщо 

підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі кримінальне 

провадження, судовий розгляд продовжується в загальному порядку, 

передбаченому КПК України. 

Ухвала суду про закриття кримінального провадження може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. 

Закриття кримінальної справи можливе лише при наявності хоча б однієї 

з підстав, вичерпний перелік яких міститься в законі. Ці підстави можна 

поділити на такі групи: 

1) реабілітуючі; 

2) нереабілітуючі. 

1. Реабілітуючі – це ті, які свідчать про повну невинуватість особи у 

вчиненні кримінального правопорушення, що їй інкримінується, тягнуть за 

собою зняття з неї підозри, відновлення її доброго імені, гідності та репутації, а 

також відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, 

діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, 

досудове розслідування, прокуратури або суду (ст. 130 КПК Украни). 

До реабілітуючих підстав належать: 

1) встановлена відсутність події кримінального правопорушення (п.1 ч. 1 

ст. 284 КПК). 

2) встановлена відсутність в діянні складу кримінального 

правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК). 

3) не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи у суді 

і вичерпані можливості їх отримати (п. 3 ч. 1 ст. 284 КПК). 

Закриття кримінальної справи з реабілітуючої підстави можливе за умови, 

що в ході розслідування встановлені як сам факт вчиненного діяння, так і 

наявність у ньому складу кримінального провопорушення, але відсутні достатні 

докази, що вказують на вчинення цього діяння саме підозрюваним 

(обвинуваченим). 

Причому висновок про непричетність підозрюваного (обвинуваченого) до 
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вчинення кримінального правопорушення може бути зроблений у результаті: 

а) достовірного встановлення невинуватості підозрюваного (наприклад, 

при підтвердженні його алібі); 

б) вичерпання можливостей для збирання додаткових доказів і 

тлумачення сумнівів щодо винуватості, які не можуть бути усунуті, на його 

користь згідно з принципом презумпції невинуватості. 

Незалежно від того, яка з вказаних вище обставин призвела до закриття 

кримінального провадження на цій підставі, таке рішення повністю реабілітує 

особу і не дає приводу вважати її залишеною під підозрою. 

При закритті справи на підставі не встановлення достатніх доказів для 

доведення винуватості особи у суді і вичерпанння можливостей їх отримати 

провадження в цілому не закінчується, а продовжується, щоб встановити, хто в 

дійсності вчинив кримінальне правопорушення. 

2. Нереабілітуючі підстави означають, що відносно особи зібрано 

достатньо доказів для підозри у вчиненні кримінального правопорушення, 

однак у силу певних обставин кримінальне провадження щодо цієї особи 

виключається. Така особа невправі вимагати відшкодування матеріальної чи 

моральної шкоди, яка була їй завдана в процесі розслідування. 

Закриття кримінальної справи з нереабілітуючих обставин можливе лише: 

- при підтвердженні матеріалами кримінального провадження події 

кримінального правопорушення; 

- наявності в діянні складу кримінального правопорушення; 

- причетності підозрюваного до вчинення кримінального 

правопорушення. 

До нереабілітуючих підстав закриття кримінального провадження 

належать: 

1) набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за 

діяння, вчинене особою; 

2) помер підозрюваний, обвинувачений, за винятком випадків, коли 

провадження є необхідним для реабілітації померлого; 
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3) існує вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або 

постановлена ухвала суду про закриття кримінального провадження по тому ж 

обвинуваченню; 

4) потерпілий, а у випадках передбачених КПК України, – його 

представник відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у 

формі приватного обвинувачення; 

5) стосовно кримінального правопорушення, щодо якого не отримано 

згоди держави, яка видала особу. 

  

4. ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

 

Згідно із ст. 285 КПК особа звільняється від кримінальної 

відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність. 

Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від 

кримінальної відповідальності у випадку здійснення передбачених законом 

України про кримінальну відповідальність дій, роз'яснюється право на таке 

звільнення. Слідчий, прокурор зобов'язаний заохочувати особу до таких дій. 

Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від 

кримінальної відповідальності, повинно бути роз'яснено сутність підозри чи 

обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право 

заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У 

випадку, якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене 

звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове 

розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в 

загальному порядку. 

Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального 

правопорушення здійснюється судом. 
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Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення 

від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке 

звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі 

надсилає його до суду. 

Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов'язаний 

ознайомити з ним потерпілого та з'ясувати його думку щодо можливості 

звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. 

Якщо під час здійснення судового провадження по провадженню, що 

надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження 

звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної 

відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке 

клопотання. 

У клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної 

відповідальності вказуються (ст. 287 КПК): 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) анкетні відомості підозрюваного (прізвище, ім'я, по батькові, дата та 

місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) прізвище, ім'я, по батькові та займана посада прокурора; 

4) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення та його 

правова кваліфікація з зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність та формулювання підозри; 

5) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та відомості 

про її відшкодування; 

6) докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального 

правопорушення; 

7) наявність обставин, які свідчать, що особа підлягає звільненню від 

кримінальної відповідальності, та відповідна правова підстава; 

8) відомості про ознайомлення з клопотанням потерпілого та його думка 
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стосовно можливості звільнення підозрюваного від кримінальної 

відповідальності; 

9) дата та місце складення клопотання. 

До клопотання прокурора повинна бути додана письмова згода особи на 

звільнення від кримінальної відповідальності. 

Розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін 

кримінального провадження, потерпілого у загальному порядку, передбаченому 

КПК України, із особливостями, встановленими цією статтею. 

Суд зобов'язаний з'ясувати думку потерпілого стосовно можливості 

звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. 

Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє 

підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку 

встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність. 

У випадку встановлення судом необґрунтованості клопотання про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою 

відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення 

кримінального провадження в загальному порядку або продовжує судове 

провадження у загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після 

направлення обвинувального акта до суду. 

Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення 

особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному 

порядку. 

Відповідно до ст. 289 КПК, якщо протягом року з дня передачі особи на 

поруки колективу підприємства, установи чи організації вона не виправдає 

довіру колективу, ухилятиметься від заходів виховного характеру та 

порушуватиме громадський порядок, загальні збори відповідного колективу 

можуть прийняти рішення про відмову від поручительства за взяту ними на 

поруки особу. Відповідне рішення направляється до суду, який прийняв 

рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 
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Суд, отримавши рішення загальних зборів колективу про відмову від 

поручительства, розглядає питання притягнення особи до кримінальної 

відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення в порядку, 

передбаченому ст. 288 КПК України (Розгляд питання про звільнення від 

кримінальної відповідальності). 

Переконавшись у порушенні особою умов передачі на поруки, суд своєю 

ухвалою скасовує ухвалу про закриття кримінального провадження і звільнення 

особи від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки та 

направляє матеріали провадження для проведення досудового розслідування в 

загальному порядку чи здійснює судове провадження в загальному порядку, 

якщо питання про звільнення від кримінальної відповідальності було прийняте 

після направлення обвинувального акта до суду. 

 

5. ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З ОБВИНУВАЛЬНИМ АКТОМ, 

КЛОПОТАННЯМ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 

ВИХОВНОГО ЧИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

Визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми 

для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів виховного характеру або клопотання про застосування примусових 

заходів медичного характеру, прокурор зобов'язаний повідомити 

підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання 

доступу до матеріалів досудового розслідування. 

Прокурор зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового 

розслідування, які є в його розпорядженні, в тому числі будь-які докази, які 

самі по собі або у сукупності із іншими доказами можуть бути використані для 

доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або 

сприяти пом'якшенню покарання. 
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Прокурор зобов'язаний також надати доступ та можливість скопіювати 

або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, 

документи або копії з них, приміщення або місця, якщо вони знаходяться у 

володінні або під контролем держави, і прокурор має намір використати 

відомості, що містяться в них, як докази у суді. 

Надання доступу до матеріалів включає у себе можливість робити копії 

або відображення матеріалів. 

У документах, які надаються для ознайомлення, можуть бути видалені 

відомості, які не будуть розголошені під час судового розгляду. Видалення 

повинно бути чітко позначено. За клопотанням сторони суд має право 

дозволити доступ до відомостей, які були видалені. 

Сторона захисту за запитом прокурора зобов'язана надати доступ та 

можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них, житла чи іншого володіння, 

якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо 

сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази 

у суді. 

Сторона захисту має право не надати прокурору доступ до будь-яких 

матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження 

винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. 

Вирішення питання про віднесення конкретних матеріалів до таких, що можуть 

бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, прийняття рішення про 

надання чи ненадання прокурору доступу до таких матеріалів, може бути 

відкладено до закінчення ознайомлення сторони захисту з матеріалами 

досудового розслідування. 

Про відкриття сторонами матеріалів прокурор повідомляє потерпілого, 

після чого останній має право знайомитися з ними за правилами, викладеними в 

цій статті. 

Про відкриття сторонами матеріалів повідомляються цивільний позивач, 
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його представник та законний представник, цивільний відповідач, його 

представник, після чого ці особи мають право ознайомитися з ними в тій 

частині, яка стосується цивільного позову, за правилами, викладеними в цій 

статті. 

Сторони зобов'язані письмово підтвердити протилежній стороні, а 

потерпілий – прокурору факт надання їм доступу до матеріалів з зазначенням 

найменування таких матеріалів. 

Сторонам, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з 

матеріалами, до яких їм надано доступ. У випадку зволікання при ознайомленні 

з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони з 

урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний 

встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона 

або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до 

матеріалів. 

Сторони кримінального провадження зобов'язані здійснювати відкриття 

одне одній додаткових матеріалів, отриманих до або під час судового розгляду. 

Якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття 

матеріалів у зазначеному порядку, суд не має права допустити відомості, що 

містяться в них, як докази. 

Згідно із ст. 291 КПК обвинувальний акт складається слідчим, після чого 

затверджується прокурором. Обвинувальний акт може бути складений 

прокурором, зокрема якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був 

складений слідчим. 

Обвинувальний акт повинен містити такі відомості: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім'я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім'я, по батькові, 

дата та місце народження, місце проживання, громадянство); 
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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 чи 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 та місце його складення та затвердження. 

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, що його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно. 

До обвинувального акта додається: 

1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 

2) цивільний позов, якщо він був пред'явлений під час досудового 

розслідування; 

3) розписка підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, 

копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час досудового 

розслідування, і реєстру матеріалів досудового розслідування; 

 

4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред'явлений під час 

досудового розслідування не до підозрюваного. 

Надання суду інших документів до початку судового розгляду 

забороняється. 

Клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру, 

крім відомостей, передбачених ст. 291 КПК України (обвинувальний акт і 

реєстр матеріалів досудового розслідування), повинно містити інформацію про 

захід виховного характеру, який пропонується застосувати. 
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Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру, 

крім відомостей, передбачених цією ж нормою, повинно містити докази, які 

підтверджують вчинення суспільно небезпечного діяння, кримінального 

правопорушення цією особою та необхідність застосування примусових заходів 

медичного характеру, позицію щодо можливості забезпечення участі особи під 

час судового провадження за станом здоров'я, інформацію про примусовий 

захід медичного характеру, який пропонується застосувати. 

Одночасно із переданням обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів виховного чи медичного характеру до суду 

прокурор зобов'язаний під розписку надати копію відповідного документа та 

реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику, 

законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається 

застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, зупинення досудового розслідування – це тимчасова вимушена 

перерва у провадженні досудового розслідування, зумовлена обставинами, що 

унеможливлюють його подальше провадження. 

Після повідомлення особі про підозру досудове розслідування може бути 

зупинене виключно у випадках, передбачених ст. 280 КПК України, якщо: 1) 

підозрюваний захворів на важку хворобу, яка перешкоджає його участі у 

кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним 

медичним висновком; 2) підозрюваний переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його 

місцезнаходження невідоме; 3) наявна необхідність виконання процесуальних 

дій в межах міжнародного співробітництва. 

Досудове розслідування зупиняється мотивованою постановою 

прокурора або слідчого за узгодженням з прокурором. 

Після зупинення досудового розслідування проведення слідчих 
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(розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення 

місцезнаходження підозрюваного. 

Особа має право на розгляд обвинувачення проти неї в суді в 

найкоротший строк або на його припинення шляхом закриття провадження. 

Прокурор зобов'язаний у найбільш короткий строк після повідомлення 

особі про підозру: 1) закрити кримінальне провадження, або 2) звернутися до 

суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, 

або 3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів виховного характеру або клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного характеру. 

 

 

 

 

ТЕМА 10. Підсудність та підготовче судове провадження 

 

(2 години) 

 

ПЛАН: 

 

  

Вступ 

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні. 

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження. 

3. Порядок і строки підготовчого провадження. 

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. 

Висновки 

 

Рекомендовані нормативні акти та література: 

 

Конституція України : прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 



 99 

черв. 1996 р. : із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с. 

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 

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

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування 

злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної 

справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777. 

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. 

Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // Постанови 

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

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

С. 163—168. 

Про застосування законодавства, що забезпечує незалежність суддів 

[Електронний ресурс] : постан. Пленуму Верховного Суду України від 12 квіт. 

1996 р. № 4 ; зі змінами, внесеними постан. Пленуму Верховного Суду України 

від 03 груд. 1997 р. № 12. — Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-96 

Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / 

Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с. 

Гринюк В. О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в 

кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гринюк 
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ВСТУП 

 

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування 

функцій суддів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе 

виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ 

безпосередньо бере участь у здійснені правосуддя через народних засідателів і 

присяжних, участь яких у здійсненні правосуддя є їхнім громадським 

обов’язком. 

Законодавець, встановлюючи такі правила здійснення правосуддя 

виходить із того, що правовий статус суду, його функції та суворо визначений 

порядок діяльності створюють такі переваги в забезпеченні правильного 

застосування правових норм і закріплення законності в країні, які не може мати 

жодна форма державної діяльності. Прикладом цього є – кримінальний процес і 

його перша судова стадія – підготовче провадження. 

Необхідність точного і правильного додержання кримінального 

процесуального законодавства під час підготовчого провадження спрямовано 
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на додержання встановлених законом процесуальних гарантій всіх учасників 

судового розгляду.  

Це необхідно для забезпечення всебічного, повного й об’єктивного 

дослідження обставин кримінального провадження, виявлення причин і умов, 

що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, постановлення 

законного та обгрунтованого судового рішення в наступній стадії – стадії 

судового розгляду. Іншими словами, стадія підготовчого провадження створює 

правові та фактичні умови для повноцінного судового розгляду кримінального 

провадження. Вона виступає своєрідним процесуальним фільтром, який 

унеможливлює потрапляння в центральну судову стадію кримінального 

процесу неякісно підготовлених кримінальних проваджень, що створює 

додаткові гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина у 

кримінальному судочинстві. 

1. Поняття та види підсудності у кримінальному провадженні 

 

Підсудність у кримінальному провадженні – це сукупність специфічних 

характеристик кримінального провадження, яка визначає певний судовий 

орган, на який покладається обов’язок розгляду данного провадження у першій 

інстанції.  

Визначити підсудність – з’ясувати, який саме суд має провести судовий 

розгляд у конкретному кримінальному провадженні. 

Розрізняють такі види підсудності: територіальна (ч.1 ст.32 КПК), 

персональна (ч.2 ст.32 КПК), інстанційна (ст.33 КПК) та за зв’язком 

проваджень (ст.217, 334 КПК): 

1. Територіальна підсудність визначається місцем скоєння кримінального 

правопорушення. 

Кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної 

юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі коли було 

вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження 

здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке 
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правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю – суд, у межах 

територіальної юрисдикції якого вчинено останнє у часі кримінальне 

правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення 

встановити неможливо, то кримінальне провадження здійснюється судом, у 

межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування. 

2. Персональна підсудність визначається суб’єктом скоєння 

кримінального правопорушення та обумовлена особливим правовим статусом 

суддів та застосовується з метою забезпечення неупередженого судового 

розгляду кримінального провадження відносно суддів. 

Кримінальне провадження по обвинуваченню судді у вчиненні 

кримінального правопорушення не може здійснюватися тим судом, у якому 

обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді. У випадку, якщо відповідно 

до територіальної підсудності кримінальне провадження стосовно судді має 

здійснюватися тим судом, у якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду 

судді, кримінальне провадження здійснює суд, що найбільш територіально 

наближений до суду, в якому обвинувачений обіймає чи обіймав посаду судді, 

іншої адміністративно-територіальної одиниці (Автономної Республіки Крим, 

області, міста Києва чи Севастополя). 

3. Інстанційна підсудність визначається процесуальною стадією судового 

розгляду кримінального провадження. 

Кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві 

(районні, районні у містах, міські, міськрайонні) суди. Кримінальне 

провадження у апеляційній інстанції здійснюють Апеляційний суд Автономної 

Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва і Севастополя. 

Кримінальне провадження у касаційній інстанції здійснює Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Судові 

рішення переглядаються Верховним Судом України з питань неоднакового 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих  самих норм кримінального 

закону щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення 

різних за змістом судових рішень, та встановлення  міжнародною  судовою 
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установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. Кримінальне 

провадження за нововиявленими  обставинами здійснюється судом, який 

ухвалив рішення, що переглядається. 

4. Підсудність за зв’язком проваджень визначається необхідністю 

об’єднання декількох проваджень. 

Згідно ч.1 ст.217 КПК у випадках необхідності в одному провадженні 

можуть бути об'єднані досудові розслідування щодо декількох осіб, 

підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо 

однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень. 

Відповідно до ст.334 КПК судові провадження можуть бути об'єднані в одне 

провадження або виділені в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді 

якого вони перебувають. У разі, якщо на розгляд місцевого суду надійшло 

кримінальне провадження щодо особи, стосовно якої цим судом вже 

здійснюється судове провадження, воно передається складу суду, що його 

здійснює, для вирішення питання про об'єднання судових проваджень. 

Порядок направлення кримінального провадження з одного суду до 

іншого: 

1. Питання про передання кримінального провадження з одного суду до 

іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується 

колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого 

суду або за клопотанням сторін чи потерпілого. 

2. Питання про передання кримінального провадження з одного суду до 

іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про передання 

провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується 

колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням 

сторін чи потерпілого. 

3. Питання про передання кримінального провадження з одного суду до 

іншого вирішується не пізніше п'яти днів від моменту внесення подання чи 
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клопотання, про що постановляється ухвала. 

4. Про час та місце розгляду подання чи клопотання про передання 

кримінального провадження з одного суду  до іншого повідомляються учасники 

судового провадження, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання. 

5. Спори про підсудність між судами не допускаються.  

6. Суд, який отримав кримінальне провадження з іншого суду, 

розпочинає судове провадження зі стадії підготовчого судового засідання, 

незалежно від стадії, на якій в іншому суді виникли обставини, що обумовили 

передання провадження. 

Обставини, що обумовлюють передання кримінального провадження на 

розгляд іншого суду (ч.1 ст.34 КПК): 

- до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження 

надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності; 

- після задоволення відводів (самовідводів) чи в інших випадках 

неможливо утворити новий склад суду для судового розгляду; 

- обвинувачений чи потерпілий працює або працював у суді, до 

підсудності якого належить здійснення кримінального провадження; 

- ліквідовано суд, який здійснював судове провадження. 

- у виняткових випадках кримінальне провадження може бути передано 

до початку судового розгляду на розгляд іншого суду за місцем проживання 

обвинуваченого, більшості потерпілих або свідків з метою забезпечення 

оперативності та ефективності кримінального провадження.  

 

2. Поняття, суть і значення підготовчого провадження 

 

З моменту надходження кримінального провадження з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру або 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності до суду бере 

свій початок нова стадія кримінального процесу – підготовче провадження. 
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Підготовче провадження – стадія кримінального процесу, в якій: 

- суддею перевіряються матеріали кримінального провадження; 

- визначаються межі обвинувачення; 

- з’ясовуються наявність чи відстуність підстав для закриття 

кримінального провадження; 

- перевіряється дотримання правил підсудності кримінальних 

проваджень; 

- вживаються заходи щодо підготовки судового розгляду справи. 

У стадії підготовчого провадження не вирішується питання про 

доведеність вини обвинуваченого, це компетенція лише суду й вирішується в 

наступній стадії процесу - стадії судового розгляду. Основне призначення цієї 

стадії полягає в тому, щоб процесуально та організаційно забезпечити 

проведення судового розгляду відповідно до положень кримінального 

процесуального закону. 

Стадія підготовчого провадження займає проміжне положення між 

досудовим розслідуванням, стосовно якого вона має контрольний характер, і 

судовим розглядом, стосовно якої вона має організуючий характер, а також 

служить ―процесуальним фільтром‖ – покликана не допускати в судовий 

розгляд кримінальні провадження, що підлягають закриттю чи по яких 

складенні не у відповідності із вимогами кримінального процесуального закону 

обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів 

виховного характеру, клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності. 

Завдання стадії підготовчого провадження: 

1) перевірити наявність процесуальних підстав для затвердження угоди 

про визнання вини чи про примирення; 

2) перевірити наявність підстав закриття провадження; 

3) перевірити відповідність вимогам кримінального процесуального 

закону обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів 
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виховного характеру або клопотання про застосування примусових заходів 

медичного характеру; 

4) перевірити дотримання правил визначення підсудності кримінального 

провадження; 

5) підготувати умови для успішного проведення судового розгляду. 

Відповідно до цих завдань суддя в цій стадії вирішує дві групи питань: 

1) питання, які пов’язані з перевіркою матеріалів кримінального 

провадження; 

2) питання, пов’язані з підготовкою кримінального провадження до 

судового розгляду. 

Усі питання, пов’язані з проведенням підготовчого провадження, 

вирішуються суддею одноособово (ст.31 КПК). Відповідно до положень ст.35 

КПК визначення судді для конкретного розгляду здійснюється 

автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних 

матеріалів кримінального провадження. При цьому мають бути враховані 

положення ст. 75, 76 КПК, що визначають обставини, що виключають участь 

судді в кримінальному провадженні. 

 

3. Порядок і строки підготовчого провадження 

 

Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру або клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності суд не пізніше п'яти днів з дня його 

надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників 

судового провадження (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, 
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передбаченими КПК України для судового розгляду. 

Порядок проведення підготовчого судового засідання: 

1) відкриття судового засідання. У призначений для судового розгляду 

час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд  

відповідного кримінального провадження; 

2) перевірка явки учасників кримінального провадження. Секретар 

судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового провадження, 

викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, встановлює їх 

особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує чи вручено 

судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє причини їх 

неприбуття, якщо вони відомі; 

3) повідомлення про фіксацію судового засідання. Секретар судового 

засідання повідомляє про здійснення повного фіксування судового розгляду, а 

також про умови фіксування судового засідання; 

4) вирішення питань про відвід. Після цього головуючий оголошує 

прізвища судді, прокурора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, 

захисника, цивільного відповідача, представника, перекладача, експерта, 

спеціаліста, секретаря судового засідання, роз'яснює учасникам підготовчого 

провадження право відводу і з'ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід. 

Питання про відвід вирішується судом згідно зі ст. 75–81 КПК; 

5) роз’яснення прав учасників кримінального провадження. Судовий 

розпорядник роздає особам, які беруть участь у підготовчому провадженні, 

пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені КПК України. Після 

ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у підготовчому 

провадженні, з пам'яткою, головуючий з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та 

обов'язки і у разі необхідності роз'яснює їх; 

6) вирішення питання про можливість призначення судового розгляду.  

Після виконання зазначених вище вимог головуючий з'ясовує в учасників 

судового провадження їх думку стосовно можливості призначення судового 

розгляду; 
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7) підготовчі дії до судового розгляду. При встановленні процесуальної 

можливості призначення судового розгляду кримінального провадження суд 

вирішує процесуальні та організаційні питання; 

8) постановлення ухвали за результатами підготовчого провадження. 

Після завершення підготовки до судового розгляду суд постановляє ухвалу про 

призначення судового розгляду. Судовий розгляд повинен бути призначений не 

пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його призначення. 

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду про визнання вини чи про примирення або відмовити 

в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому для 

здійснення кримінального провадження на підставі угод. 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; 

2) закрити провадження у випадку встановлення наступних підстав: -  

набрав чинності закон, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, 

вчинене особою; - помер обвинувачений, за винятком випадків, коли 

провадження є необхідним для реабілітації померлого; - існує вирок по тому ж 

обвинуваченню, що набрав законної сили, або постановлена ухвала суду про 

закриття кримінального провадження по тому ж обвинуваченню; - потерпілий 

чи  його представник відмовився від обвинувачення у кримінальному 

провадженні у формі приватного обвинувачення; - у зв'язку зі звільненням 

особи від кримінальної відповідальності; - якщо прокурор відмовився від 

підтримання обвинувачення, а потерпілий чи його представник або законний 

представник відмовились підтримувати обвинувачення самостійно; 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру прокурору, якщо вони не 
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відповідають вимогам ст.291, 292 КПК. Ухвала про повернення обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів виховного або 

медичного характеру може бути оскаржена в апеляційному порядку; 

4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження. 

Про час та місце розгляду подання чи клопотання про передання кримінального 

провадження з одного суду  до іншого повідомляються учасники судового 

провадження, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду питання; 

5) зупинити підготовче провадження (ст.335 КПК). У випадку, якщо 

обвинувачений ухилився від суду або захворів на психічну чи іншу тяжку 

тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому провадженні, суддя 

зупиняє підготовче провадження щодо цього обвинуваченого до його розшуку 

або видужання і продовжує підготовче провадження щодо інших 

обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. Розшук 

обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується ухвалою суду, 

організація виконання якої доручається слідчому, прокурору; 

6) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру; 

З метою підготовки до судового розгляду суд: 

1) визначає дату та місце проведення судового розгляду; 

2) з'ясовує у відкритому чи закритому судовому засіданні необхідно 

здійснювати судовий розгляд; 

3) з'ясовує, питання про склад осіб, які братимуть участь у судовому 

розгляді; 

4) розглядає клопотання учасників судового провадження про: 

- здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; 

- витребування певних речей чи документів; 
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5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду. 

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 у відношенні обвинуваченого. При розгляді таких клопотань суд 

додержується правил, передбачених Розділом ІІ КПК України. За відсутності 

зазначених клопотань сторін застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження продовжується. 

Прийнявши рішення про призначення справи до судового розгляду, суддя 

також має право вирішити наступні питання: 

1) про призначення захисника у випадках, коли його участь у справі є 

обов'язковою; 

2) про визнання особи законним представником обвинуваченого, 

потерпілою, цивільним відповідачем, представником потерпілого, позивача, 

відповідача, якщо рішення про це не було прийняте під час досудового 

розслідування; 

3) про визнання потерпілого цивільним позивачем, якщо позов не був 

заявлений під час розслідування справи; 

4) про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання; 

5) про заходи щодо забезпечення цивільного позову; 

6) про виклик у необхідних випадках перекладача; 

7) про визнання доказів недопустимими. 

За наявності підстав вважати, що в стадії судового розгляду відповідно до 

статті 299 КПК будуть досліджуватися лише деякі докази або вони не будуть 

досліджуватися взагалі, суддя вправі викликати в судове засідання лише тих 

осіб чи витребувати лише ті докази, про допит чи дослідження яких надійшли 

клопотання від учасників судового розгляду. Суддя не вправі відмовити 

учасникам судового розгляду у дослідженні в стадії судового розгляду доказів, 

якщо вони є належними і допустимими (ст. 253 КПК). 

Надзвичайно актуальною на стадії підготовчого провадження є проблема 
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визнання доказів недопустимими. Адже при визнанні доказів недопустимими 

саме на цій стадії кримінального провадження забезпечується правомірність 

призначення судового розгляду, не допускаються оголошення та дослідження 

недопустимих доказів у суді, забезпечується безперервність судового розгляду, 

попереджається вплив на внутрішнє переконання суду при вирішенні питання 

про недопустимість доказів. 

На початку ХХ ст. російський процесуаліст М.М. Розін писав, що 

«обставини, які підлягають доказуванню, повинні бути підтверджені лише 

доказами, з процесуального погляду допустимими». М.М. Михеєнко вважав, 

що «при вирішенні питання щодо допустимості доказів та їх джерел береться 

до уваги в основному дотримання процесуальної форми їх залучення до 

справи». Допустимість характеризує передусім джерело доказу, а також засоби, 

форми та умови його отримання. Вона складається з характеристики носія 

знань про факт, а також засобів, способів та умов отримання доказів. 

Допустимість доказів включає декілька критеріїв: 1) законність джерела 

доказу (ч. 2 ст. 65 КПК України); 2) одержання фактичних даних у 

передбаченому законом порядку (з дотриманням процесуальної форми); 3) 

дотримання процесуальної форми закріплення доказу; 4) одержання фактичних 

даних належним суб’єктом кримінально-процесуальних правовідносин. Ст.86 

КПК визнає доказ допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому 

КПК України. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті 

процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні 

судового рішення. 

Окремо в кримінальному процесуальному законодавстві визначено, на 

кого покладається обов’язок доведення порушень закону при отриманні 

доказів. В ст. 92 КПК визначено, що обов’язок доказування належності та 

допустимості доказів лежить на стороні, яка їх надає. При цьому, якщо сторона, 

на якій лежить обов’язок доказування, не надала суду достатніх доказів, 

питання повинно бути вирішене судом не на користь сторони, на якій лежить 

обов’язок доказування. Російські процесуалісти пішли іншим шляхом. Якщо 
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клопотання про визнання доказів недопустимими подано стороною захисту, 

тягар спростування наведених захистом доводів покладається на сторону 

обвинувачення. В усіх інших випадках тягар доведення порушень закону при 

отриманні доказів покладається на сторону, що заявила клопотання про 

визнання доказу недопустимим. Такий спосіб вирішення питання видається 

більш доречним та відповідним загальному принципу презумпції 

невинуватості. 

В ст.89 КПК визначений порядок визнання доказів недопустими. Так, 

дана стаття визначає, що суд вирішує питання допустимості доказів під час їх 

оцінки в нарадчій кімнаті при постановленні судового рішення. У випадку 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час судового розгляду суд 

визнає цей доказ недопустимим, що тягне за собою неможливість дослідження 

такого доказу або припинення його дослідження в судовому засіданні, якщо 

таке дослідження було розпочате. Сторони, потерпілий мають право під час 

судового розгляду подавати клопотання про визнання доказів недопустимими, а 

також наводити заперечення проти визнання доказів недопустимими. 

У цілому процедура вирішення питання про недопустимість доказів під 

час підготовчого провадження потребує нормативного врегулювання, а крім 

того, і методичного супроводження діяльності суддів на цьому етапі 

судочинства. Процес вирішення питання про недопустимість доказів може бути 

розпочатий із подання клопотання будь-якою зі сторін. Копія цього клопотання 

повинна бути надана протилежній стороні завчасно з метою забезпечення умов 

для підготовки до спростування доводів сторони, що заявила клопотання. 

Навіть якщо клопотання про визнання доказів недопустимими  подається в день 

судового засідання, таке слухання повинно бути відкладено. 

Окремим питанням є можливість визнання доказів недопустимими за 

ініціативою самого судді. Вважаємо, що за наявності в матеріалах 

кримінального провадження доказів, отриманих із порушенням норм закону, 

суддя зобов’язаний поставити на обговорення учасниками процесу питання про 

визнання цих доказів недопустимими під час підготовчого провадження. 
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Процес дослідження в суді питання про допустимість доказів може бути 

прямо пов’язаний із необхідністю здійснення різноманітних судово-слідчих та 

процесуальних дій, таких як допит свідків, експертів, дослідження матеріалів 

справи, призначення експертизи. Безумовно, доцільно здійснювати будь-які дії, 

спрямовані на з’ясування законності отриманих доказів. Проте не всі науковці 

поділяють таку думку. Деякі вчені вважають за можливе визнання доказів 

недопустимими на етапі підготовчого провадження лише за умови очевидності 

порушень закону при отриманні цих доказів. Вказуються такі очевидні 

порушення закону при збиранні чи фіксації доказів на досудовому 

розслідуванні, як незаконність джерела доказу, отримання доказу 

некомпетентною особою чи органом, істотні порушення кримінального 

процесуального закону при здійсненні процесуальних чи слідчих дій,  у ході 

яких і були отримані спірні доказові матеріали. В інших випадках, коли 

з’ясувати питання про допустимість доказу можна лише шляхом додаткових 

процесуальних чи судово-слідчих дій під час підготовчого провадження, 

винесення рішення щодо допустимості доказів повинно бути відкладено до 

стадії судового розгляду. Саме така позиція і є закріпленною в нормах КПК 

України. 

З цією думкою важко погодитись з таких міркувань. Відкладення 

дослідження спірних доказів до моменту судового розгляду та вирішення 

питання про їх імовірну недопустимість призведе до впливу таких доказів на 

свідомість і сумління як присяжних засідателів, так і професійних суддів 

незалежно від вирішення питання про допустимість чи недопустимість цих 

доказових матеріалів. За такої ситуації визнання доказів недопустимими 

втратить будь-який сенс. 

Після проведення всіх необхідних дій, пов’язаних із дослідженням 

допустимості наявних в кримінальному провадженні доказів, сторони повинні 

мати можливість висловити свої думки щодо досліджуваних матеріалів. При 

цьому сторона, що подавала клопотання про визнання доказів недопустимими, 

має виступати останньою. Після цього суд має винести рішення щодо 
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задоволення чи не задоволення клопотання про визнання доказів 

недопустимими. У разі визнання недопустимим такий доказ, тобто матеріали, 

що містять інформацію про цей доказ, повинні вилучатися з неї. Адже саме 

запобігання впливу недопустимих доказів на внутрішнє переконання суддів є 

одним з найважливіших завдань усієї процедури визнання доказів 

недопустимими. При цьому не важливо, чи справа розглядатиметься 

професійним суддею або за участю суду присяжних. У разі розгляду справи 

присяжними засідателями докази, визнані недопустимими, взагалі не будуть 

оголошуватись в суді, а сторони не матимуть права посилатись на них під час 

судового розгляду. Однак при винесенні обвинувального вердикту судом 

присяжних саме професійний суддя вирішуватиме важливі питання права, 

пов’язані з призначенням покарання, задоволенням цивільного позову та ін. 

Тож наявність у матеріалах кримінального провадження доказів, що були 

визнані недопустимими, може справити певний вплив на професійного суддю 

при здійсненні ним його повноважень, навіть при вирішенні справи судом 

присяжних. Отже, доцільно закріпити в законі норму, яка б забезпечувала 

вилучення з матеріалів кримінального провадження даних, пов’язаних із 

недопустимими доказами. 

 

4. Ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 

(кримінальною справою) 

 

Згідно п.14 ч.3 ст.42 КПК обвинувачений має право ознайомлюватися з 

матеріалами досудового розслідування та вимагати відкриття матеріалів. Такі ж 

самі права має захисник та законний представник обвинуваченого. Відмова у 

наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого 

знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається (ст.221 

КПК). Потерпілий, його представник та законний представник також мають 

право знайомитися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого 

щодо потерпілого кримінального правопорушення (п.11 ч.1 ст.56 КПК). Так 
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само мають право знайомитись із матеріалами кримінального провадження в 

частині, що стосується цивільного позову, цивільний позивач і його 

представник, цивільний відповідач і його представник та законний 

представник. 

Саме тому, після призначення справи до судового розгляду головуючий 

повинен забезпечити учасникам судового провадження можливість 

ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, коли вони про це 

заявлять клопотання (ст.317 КПК). 

Матеріали кримінального провадження (кримінальна справа) – це 

документи, інші матеріали, надані суду під час судового провадження його 

учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що мають значення 

для цього кримінального провадження, і долучаються до обвинувального акта 

(клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності). 

Ст.290 КПК визначається процесуальний порядок відкриття матеріалів 

кримінального провадження. Прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов'язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в 

його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в 

сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення 

невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти 

пом'якшенню покарання. Прокурор або слідчий за його дорученням 

зобов'язаний надати доступ та можливість скопіювати або відобразити 

відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з 

них, приміщення або місця, якщо вони знаходяться у володінні або під 

контролем держави, і прокурор має намір використати відомості, що містяться 

в них, як докази у суді. 

Сторона захисту за запитом прокурора зобов'язана надати доступ та 

можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові 

докази або їх частини, документи або копії з них, житла чи іншого володіння, 

якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо 
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сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази 

у суді. Сторона захисту має право не надавати прокурору доступ до будь-яких 

матеріалів, які можуть бути використані прокурором на підтвердження 

винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. 

Вирішення питання про віднесення конкретних матеріалів до таких, що можуть 

бути використані прокурором на підтвердження винуватості обвинуваченого у 

вчиненні кримінального правопорушення і, як наслідок, прийняття рішення про 

надання чи ненадання прокурору доступу до таких матеріалів, може бути 

відкладено до закінчення ознайомлення сторони захисту з матеріалами 

досудового розслідування. 

Сторони зобов'язані письмово підтвердити протилежній стороні, а 

потерпілий - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням 

найменування таких матеріалів. 

Сторонам, потерпілому надається достатній час для ознайомлення з 

матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з 

матеріалами, до яких надано доступ, суддя за клопотанням сторони з 

урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний 

встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона 

або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до 

матеріалів. Клопотання розглядається суддею пізніше п'яти днів з дня його 

надходження до суду з повідомленням сторін кримінального провадження. 

Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про 

місце та час проведення судового засідання, не перешкоджає розглядові 

клопотання. 

Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві, для ознайомлення не надаються. У документах, 

які надаються для ознайомлення, можуть бути видалені відомості, які не будуть 

розголошені під час судового розгляду. Видалення повинно бути чітко 

позначено. За клопотанням сторони суд має право дозволити доступ до 

відомостей, які були видалені. 
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Надання доступу до матеріалів включає в себе можливість робити копії 

або відображення матеріалів. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

З метою забезпечення всебічного, повного й об’єктивного дослідження 

обставин кримінального провадження, виявлення причин і умов, що сприяють 

вчиненню кримінальних правопорушень, постановлення законного та 

обгрунтованого судового рішення в стадії судового розгляду кримінальний 

процесуальний закон встановлює правила, відповідно до яких визначається той 

суд, що буде здійснювати судовий розгляд в кожному конкретному 

кримінальному провадженні. Визначити підсудність і означає  з’ясувати, який 

саме суд має провести судовий розгляд у конкретному кримінальному 

провадженні. Підсудність у кримінальному провадженні – це сукупність 

специфічних характеристик кримінального провадження, яка визначає певний 

судовий орган, на який покладається обов‖язок розгляду данного провадження 

у першій інстанції. Розрізняють такі види підсудності: територіальна, 

персональна, інстанційна та за зв’язком проваджень. 

З моменту надходження кримінального провадження з обвинувальним 

актом, клопотанням про застосування примусових заходів виховного характеру, 

клопотанням про застосування примусових заходів медичного характеру або 

клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності до суду бере 

свій початок нова стадія кримінального процесу – підготовче провадження. В 

цій стадії кримінального процесу суддею перевіряються матеріали 

кримінального провадження; визначаються межі обвинувачення; з’ясовуються 

наявність чи відстуність підстав для закриття кримінального провадження; 

перевіряється дотримання правил підсудності кримінальних проваджень; 

вживаються заходи щодо підготовки судового розгляду справи. 

У стадії підготовчого провадження не вирішується питання про 

доведеність вини обвинуваченого, воно є компетенцією лише суду й 
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вирішується в наступній стадії процесу - стадії судового розгляду. Дана стадія є 

контрольною стадією стосовно досудового розслідування й підготовчо-

організаційною щодо судового розгляду кримінального провадження. 

У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду про визнання вини чи про примирення або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому для 

здійснення кримінального провадження на підставі угод; 2) закрити 

провадження; 3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування 

примусових заходів виховного характеру або клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам ст.291, 292 КПК; 4) направити обвинувальний акт, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення 

непідсудності кримінального провадження; 5) зупинити підготовче 

провадження; 6) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру або 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру. 
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ТЕМА 11. Судовий розгляд 

 

(2 години) 

 

ПЛАН: 

 

Вступ 

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду. 

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

3. Межі судового розгляду. 

4. Процедура судового розгляду. 
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Яновська О. Г. Основні напрями розвитку змагального кримінального 

судочинства в Україні у світлі євроінтеграційних процесів / О. Г. Яновська // 
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ВСТУП 

 

Встановлюючи, що правосуддя здійснюється виключно судами, 

законодавець виходить із того, що правовий статус суду, його функції та суворо 

визначений порядок діяльності створюють такі переваги в забезпеченні 

правильного застосування правових норм і закріплення законності в країні, які 

не може мати жодна форма державної діяльності. Прикладом цього є 

кримінальний процес і його одна з основних стадій – провадження у суді 

першої інстанції. У 2011 р. на розгляді місцевих та апеляційних загальних судів 

як судів першої інстанції перебувало 771,5 тис. кримінальних проваджень. 

Обвинувальний чи виправдувальний вирок суди постановили у 164,7 тис. 

проваджень, що становить 83,1% від кількості тих, провадження в яких 

закінчено. При цьому місцеві та апеляційні загальні суди як суди першої 

інстанції постановили виправдувальні вироки лише стосовно 365 осіб; їх 

питома вага від кількості осіб, щодо яких постановлено вироки, становила 0,2 

%. 

Необхідність точного і правильного додержання кримінального 

процесуального законодавства при здійсненні судового розгляду спрямовано на 

додержання встановлених законом процесуальних гарантій всіх учасників 

кримінального провадження. Це необхідно для забезпечення всебічного, 

повного й об’єктивного дослідження обставин в кримінальному провадженні, 

виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних 

правопорушень, постановлення законного, обґрунтованого та вмотивованого 

судового рішення. Іншими словами, чим більше суд і учасники судового 

розгляду звертатимуться до форми (тобто до встановленого законом порядку 

судового розгляду), тим менше можливість допустити судову помилку і більше 
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гарантій для забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, що 

закріплені в ст. 2 КПК. 

 

1. Поняття, суть і значення стадії судового розгляду 

 

Згідно зі ст. 124 Конституції України, правосуддя в державі здійснюється 

виключно судом, крім того ст. 62 Конституції визначає, що особа вважається 

невинуватою і не може бути піддана покаранню, доки її вина не доведена в 

передбаченому законом порядку і не встановлена обвинувальним вироком суду. 

Визнання особи винною у вчинені злочину та її покарання з 

застосуванням кримінального закону можливі тільки за вироком суду на основі 

всебічного, повного та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінальної 

справи в умовах, які виключають вплив на суддів у гласному судовому 

розгляді. 

Надання суду права визнавати громадян винними у вчиненні кримінальних 

правопорушень, а також піддавати їх кримінальному покаранню перетворює 

судовий розгляд на центральну стадію кримінального процесу. Саме в цій 

стадії остаточно вирішується завдання забезпечення правильного 

застосування закону для того, щоб кожний, хто вчинив злочин, був підданий 

справедливому покаранню та жоден невинний не був притягнений до 

кримінальної відповідальності та засуджений. 

Забезпечення правильного застосування закону неможливе без 

розв’язання всього комплексу завдань, які стоять перед кримінальним 

процесом, а саме: захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 

був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не 

був обвинувачений або засуджений і жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу. 
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Судовий розгляд у кримінальному провадженні (стадія кримінального 

процесу) – це встановлена законом система процесуальних дій суду та 

учасників кримінального провадження, послідовне проведення яких 

спрямоване на всебічне, повне і об’єктивне дослідження матеріалів справ та 

постановляння законного, обґрунтованого та справедливого вироку. 

Судовий розгляд є центральною і найважливішою стадією кримінального 

процесу. Однак це не применшує значення попередніх стадій. Судовий розгляд 

не зводиться до перевірки матеріалів досудового розслідування. Він являє 

собою якісно нове дослідження обставин справи як за процесуального формою, 

так і за методами. У судовому розгляді керівна роль належить судові. Він є 

головним суб’єктом цієї стадії: здійснює правосуддя, постановляє вирок і 

ухвали і несе всю повноту відповідальності за дотримання основних засад 

кримінального провадження. 

Судовий розгляд, будучи спрямований на вирішення всіх завдань 

кримінального процесу, здійснюється публічно, гласно в умовах 

безобмежувальної дії всіх принципів та гарантій правосуддя. При цьому суд 

має бути незалежним та підкорятись тільки закону. 

Всебічному й об’єктивному дослідженню всіх обставин справи сприяє дія 

в судовому розгляді таких принципів в кримінальному процесі, як: 

безпосередність судового розгляду, усність процесу та змагальність сторін, 

забезпечення прав учасників судового розгляду і т. ін. 

 

2. Загальні положення судового розгляду у кримінальному провадженні. 

 

Загальні положення судового розгляду – сукупність (система) 

процесуальних дій, що спрямовані на виконання основних завдань 

кримінального судочинства: 

- реалізація засад кримінального провадження під час судового розгляду; 

- безперервність судового розгляду; 

- незмінність складу суду при розгляді справи; 
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- гласність судового розгляду; 

- наслідки неявки учасників судового розгляду до суду; 

- загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду; 

- об’єднання, виділення та зупинення судового провадження; 

- процесуальний порядок застосування режиму відеоконференції в судовому 

провадженні. 

Здійснюючи судовий розгляд суд має перш за все керуватись принципом 

верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи 

визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, враховуючи практику Європейського суду з прав людини 

(ст.8 КПК). Під час кримінального провадження суд зобов'язаний неухильно 

додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних 

договорів України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою 

України, вимог інших актів  законодавства (ст. 9 КПК). Суд має забезпечити 

реалізацію засади рівності учасників кримінального провадження перед 

законом, поваги до їх людської гідності, непорушності права особи на свободу 

та особисту недоторканність, забезпечення недоторканності житла чи іншого 

володіння особи, таємниці особистого спілкування, приватного життя та 

приватної власності. В судовому розгляді суд має дотримуватись принципу 

презумпції невинуватості і тому поводження з особою, вина якої у вчиненні 

кримінального правопорушення не встановлена обвинувальним вироком суду, 

що набрав законної сили, має відповідати поводженню з невинуватою особою. 

Суд жодну особу не може примушувати давати пояснення, показання, які 

можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею чи  її 

близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення. Суд 

зобов'язаний роз'яснити  обвинуваченому його права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного 

захисника. Реалізуючи засаду змагальності, суд, зберігаючи об'єктивність та 

неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх 
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процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків. При цьому суд у 

кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його 

розгляд сторонами та віднесені до його компетенції КПК України. 

Під час судового розгляду кожна процесуальна дія або процесуальне 

рішення повинні бути виконані або прийняті у розумні строки, що має 

забезпечити суд. На жаль, кількість проваджень, що були призначені з 

порушенням процесуальних строків, наприклад, в 2011 р. становила 4,7 тис., а 

їх питома вага від тих, провадження в яких закінчено, – 2,4 %. У тому числі в 

строк понад шість місяців суди не розглянули 10,8 тис. проваджень або 4,3 %; із 

них понад один рік у провадженні судів перебувало 1,8 % проваджень. До 

тривалого перебування проваджень на розгляді судів в основному призводить 

неявка в судове засідання учасників процесу. Зокрема, станом на 1 січня 2011 р. 

через неявку підсудних, свідків, захисників, прокурорів та інших учасників 

процесу було відкладено розгляд 61,7 % проваджень від загальної кількості 

проваджень, розгляд яких відкладено. 

Судовий розгляд здійснюється державною мовою. Водночас, суд 

забезпечує учасникам кримінального провадження, які не володіють чи 

недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти 

клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою 

вони володіють, користуючись при цьому в разі необхідності послугами 

перекладача. 

Суд досліджує докази безпосередньо (ст.23 КПК). Не можуть бути 

визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які 

не були предметом безпосереднього дослідження суду. Водночас, відповідно 

ст.351-354 КПК, у виняткових випадках для забезпечення безпеки 

обвинуваченого, свідка, потерпілого, малолітнього свідка чи потерпілого, який 

підлягає допиту, суд за власною ініціативою або за клопотанням сторін чи 

самої такої особи постановляє мотивовану ухвалу про проведення цього допиту 

з використанням технічних засобів з іншого приміщення, в тому числі за 

межами приміщення суду, з використанням режиму відеоконференції, або в 
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інший спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію, та забезпечує сторонам 

можливість задавати питання та слухати відповіді на них. У разі, коли існує 

загроза ідентифікації голосу, допит може супроводжуватися створенням 

акустичних перешкод. Перед прийняттям відповідної ухвали суд зобов'язаний 

з'ясувати наявність заперечень сторін проти проведення допиту в умовах, що 

унеможливлюють  ідентифікацію допитуваної особи, і, у разі їх 

обґрунтованості, відмовити у проведенні допиту у визначеному вище порядку. 

Завдяки цій нормі закону судді, прокурор, захисник та інші учасники 

процесу мають можливість одержати інформацію про події кримінального 

провадження шляхом особистого, безпосереднього сприйняття всіх доказів у 

судовому засіданні, одержаних з перших джерел. Таке дослідження доказів 

дозволяє уникнути неповноти та перекручення під час передачі відомостей, 

необхідних для винесення правосудного рішення. 

Вимога про безпосередність дослідження доказів не дозволяє суду замість 

безпосереднього їх сприйняття обмежитися вивченням та оголошенням 

матеріалів справи, в яких докази були закріплені під час проведення досудового 

слідства. 

З принципом безпосередності нерозривно пов’язана засада усності 

судового розгляду, яка полягає в тому, що всі докази, які суд має намір 

покласти в основу вироку повинні буті сприйняті судом в усній формі. Суд 

вислуховує показання підсудних, потерпілих, свідків, експертів, промови і 

реплікі учасників судових дебатів. Судовий розгляд кримінальної справи, всі 

докази по справі, заявлені клопотання тощо, підлягають усному обговоренню, 

але вся ця діяльність, яка проводиться усно обов’язково фіксується в письмовій 

формі у протоколі судового засідання. 

Таке ведення судового процесу робить його доступним для присутніх у 

залі судового засідання, для інших людей, якщо використовується радіо, 

відеозапис, магнітофон. 

Не суперечить принципу усності право свідка, даючи показання в суді, 

мати при собі нотатки в тих випадках, коли показання стосуються будь-яких 
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розрахунків та інших даних, які важко тримати в пам’яті (ч. 12 ст. 352 КПК), 

оскільки і в цьому випадку показання даються усно. 

Незмінність складу суду при розгляді справи означає, що судовий розгляд 

у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі 

суддів. У випадку, коли суддя позбавлений можливості продовжувати брати 

участь у засіданні, він повинен бути замінений іншим суддею. Після заміни 

судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадку, коли в ході 

судового засідання суддю замінює запасний суддя, який призначається у 

кримінальному провадженні, для проведення якого потрібен значний час. 

Запасний суддя перебуває в залі судового засідання протягом судового 

розгляду. Про це робиться відмітка у журналі судового засідання. Крім того, 

суд мотивованою ухвалою може прийняти рішення про відсутність 

необхідності розпочинати судовий розгляд з початку та здійснювати повторно 

всі або частину процесуальних дій, які вже здійснювалися під час судового 

розгляду до заміни судді у випадку, якщо таке рішення не може негативно 

вплинути на судовий розгляд, та за умови дотримання таких вимог: 

- сторони, потерпілий не наполягають на новому проведенні 

процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; 

- суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом судового 

провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в 

розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і 

вважає не доцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були 

проведенні до заміни судді. 

За загальним правилом, кримінальне провадження в суді першої інстанції 

здійснюється професійним суддею одноособово. Однак, кримінальне 

провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 

здійснюється колегіально судом у складі трьох професійних суддів. Крім того, 

кримінальне провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення 

яких передбачено довічне позбавлення волі, здійснюється колегіально судом у 
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складі трьох професійних суддів, а за клопотанням обвинуваченого – судом 

присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних. Кримінальне 

провадження стосовно кількох обвинувачених розглядається судом присяжних 

стосовно всіх обвинувачених, якщо хоча б один з них заявив клопотання про 

такий розгляд. 

Кримінальне провадження в суді здійснюється гласно. Суд може 

прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому 

судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої 

частини лише у випадках: 

1) якщо обвинуваченим є неповнолітній; 

2) розгляду справи про злочин проти статевої свободи та статевої 

недоторканості особи; 

3) необхідності запобігти розголошенню відомостей про особисте та 

сімейне життя чи обставин, які принижують гідність особи; 

4) якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може 

призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом; 

5) необхідності забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні. 

При цьому особисті записи, листи, зміст особистих телефонних розмов, 

телеграфних та інших повідомлень можуть бути оголошені у відкритому 

судовому засіданні, якщо суд не прийме рішення про їх дослідження у 

закритому судовому засіданні. На судовому розгляді в закритому судовому 

засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники судового 

провадження. Під час судового розгляду забезпечується повне фіксування 

судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу. 

Однак, кожен, хто присутній в залі судового засідання, може вести стенограму, 

робити нотатки, використовувати портативні аудіозаписуючі пристрої. 

Проведення в залі судового засідання фотозйомки, відеозапису, транслювання 

судового засідання по радіо і телебаченню, а також проведення звукозапису із 

застосуванням стаціонарної апаратури допускаються на підставі ухвали суду, 
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що приймається з урахуванням думки сторін та можливості проведення таких 

дій без шкоди для судового розгляду. 

Явка учасників кримінального провадження в судове засідання. Судовий 

розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін. У 

судове засідання викликається потерпілий та інші учасники кримінального 

провадження (ч.2 ст.318 КПК). 

Згідно ст.323 КПК, якщо обвинувачений, до якого не застосовано 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом в 

судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового 

засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. 

У випадку не прибуття в судове засідання прокурора або захисника у  

кримінальному провадженні, де участь захисника є обов'язковою, суд відкладає 

судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення наступного засідання і 

вживає заходів до прибуття їх у наступне судове засідання. Одночасно, якщо 

причина неприбуття не є поважною, суд порушує питання про відповідальність 

прокурора або адвоката, які не прибули, перед органами, що згідно із законом 

уповноважені притягати їх до дисциплінарної відповідальності. У разі 

неможливості подальшої участі прокурора в судовому провадженні він 

замінюється іншим в порядку. Якщо подальша участь у судовому провадженні 

захисника неможлива, головуючий пропонує обвинуваченому протягом трьох 

днів обрати собі іншого захисника. Якщо в кримінальному провадженні, де 

участь захисника є обов'язковою, прибуття в судове засідання захисника, 

обраного обвинуваченим, протягом трьох днів неможливе, суд відкладає 

судовий розгляд на необхідний для з'явлення захисника строк або одночасно з 

відкладенням судового розгляду залучає захисника для здійснення захисту за 

призначенням. Прокурору та захисникові, які раніше не брали участі у 

кримінальному провадженні, суд зобов'язаний надати час, достатній для 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі 

в судовому засіданні. 

Якщо в судове засідання не прибув за викликом потерпілий, який 
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належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, суд, 

заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи 

можливо за його відсутності з'ясувати всі обставини під час судового розгляду, 

вирішує питання про проведення судового розгляду без потерпілого або про 

його відкладення. 

 Наслідком неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача в 

судове засідання є залишення цивільного позову без розгляду. Хоча цивільний 

позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, якщо від 

нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо 

обвинувачений, цивільний відповідач повністю визнав пред'явлений позов. 

Якщо в судове засідання не прибув за викликом цивільний відповідач, який не є 

обвинуваченим, або його представник, суд, заслухавши думку учасників 

судового провадження, залежно від того, чи можливо за відсутності зазначених 

осіб з'ясувати обставини, що стосуються цивільного позову, вирішує питання 

про проведення судового розгляду без них або про його відкладення. 

У випадку не прибуття за викликом свідка, спеціаліста, перекладача або 

експерта, заслухавши думку учасників судового провадження, суд після допиту 

інших присутніх свідків призначає нове судове засідання і вживає заходів для 

його прибуття. Крім того, суд має право постановити ухвалу про привід свідка.  

Також, суд має право постановити ухвалу про накладення на 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного відповідача та свідка грошового 

стягнення. 

В цілому кількість присутніх у залі судового засідання може бути 

обмежена головуючим лише у разі недостатності місць у залі засідання. При 

цьому близькі родичі та члени сім'ї  обвинуваченого і потерпілого, а також 

представники засобів масової інформації мають пріоритетне право бути 

присутніми під час судового засідання. 

Забезпечення порядку в судовому засіданні. Сторони, учасники 

кримінального провадження, а також інші особи, присутні в залі судового 

засідання, зобов'язані додержуватися в судовому засіданні порядку і 
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беззаперечно підкорятися відповідним розпорядженням головуючого у 

судовому засіданні. Якщо обвинувачений порушує порядок у залі судового 

засідання або не підкоряється розпорядженням головуючого у судовому 

засіданні, останній попереджає обвинуваченого про те, що в разі повторення 

ним зазначених дій його буде видалено з зали судового засідання. При 

повторному порушенні обвинуваченим порядку судового засідання він може 

бути видалений за ухвалою суду з зали засідання тимчасово або на весь час 

судового розгляду. Якщо такий обвинувачений не представлений захисником, 

суд зобов'язаний залучити захисника для здійснення захисту за призначенням і 

відкласти судовий розгляд на строк, необхідний для його підготовки до 

захисту. Після повернення до зали засідання обвинуваченому надається 

можливість ознайомитися з доказами, які були досліджені, а також з 

рішеннями, які були ухвалені за його відсутності, та дати пояснення щодо них. 

У разі невиконання розпорядження головуючого прокурором чи захисником 

головуючий робить їм попередження про відповідальність за неповагу до суду. 

При повторному порушенні порядку у залі судового засідання їх може бути 

притягнуто до відповідальності, передбаченої законом. У разі невиконання 

розпорядження головуючого іншими особами, присутніми у судовому 

засіданні, головуючий робить їм попередження про відповідальність за 

неповагу до суду. При повторному порушенні порядку у залі судового 

засідання їх за ухвалою суду може бути видалено із зали судового засідання та 

притягнуто до адміністративної або кримінальної відповідальності. 

Судовий розгляд відбувається безперервно, крім часу, призначеного для 

відпочинку. Не вважаються порушеннями безперервності судового розгляду 

випадки відкладення судового засідання внаслідок: 

1) неприбуття сторони або інших учасників кримінального провадження; 

2) складення та погодження прокурором процесуальних документів щодо 

відмови від обвинувачення, зміни обвинувачення або висунення додаткового 

обвинувачення; 

3) підготовки захисту обвинуваченого від зміненого чи додаткового 
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обвинувачення; 

4) підготовки потерпілого для підтримання обвинувачення в суді, якщо 

прокурор відмовився від його підтримання; 

5) проведення дослідження речових доказів за місцем їх знаходження, 

огляду на місці. 

Заходи забезпечення кримінального провадження, в тому вислі запобіжні 

заходи, застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями 

Розділу ІІ КПК України  з урахуванням певних особливостей. Так, при розгляді 

клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд, крім 

іншого, враховує причини, через які доступ не був здійснений під час 

досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято 

рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий 

розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення 

кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження 

з його результатами. Особа, що під час судового провадження отримала речі і 

документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов'язана 

надати до них доступ. Особливості вирішення питання судом щодо 

застосування запобіжних заходів визначені ст.331 КПК. 

Проведення слідчих (розшукових) дій під час судового розгляду. У 

випадку, якщо під час судового розгляду виникне необхідність у встановленні 

обставин або перевірці обставин, які мають істотне значення для кримінального 

провадження, і вони не можуть бути встановлені або перевірені іншим шляхом, 

суд за клопотанням сторони має право доручити органу досудового 

розслідування провести певні слідчі (розшукові) дії. У разі прийняття такого 

рішення, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для проведення 

слідчої (розшукової) дії та ознайомлення учасників судового провадження з її 

результатами. При розгляді клопотання суд враховує значення обставин, про 

встановлення або перевірку яких просить особа, що звернулася з ним, 

можливість їх встановлення або перевірки шляхом проведення слідчих 

(розшукових) дій та причини, через які не були здійсненні належні дії для їх 
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встановлення чи перевірки на стадії досудового розслідування. 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. Слідчі (розшукові) дії, 

що проводяться на виконання доручення суду, здійснюються в порядку, 

передбаченому Главами 20, 21 КПК України. Особливості призначення 

експертизи за ухвалою суду визначені в ст.332 КПК. 

Об’єднання, виділення та зупинення кримінального провадження. Треба 

зазначити, що судові провадження можуть бути об'єднані в одне провадження 

або виділені в окреме провадження ухвалою суду, на розгляді якого вони 

перебувають, згідно з правилами, передбаченими статтею 217 КПК. 

У випадку, якщо обвинувачений ухилився від суду або захворів на 

психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка виключає його участь у судовому 

провадженні, суд зупиняє судове провадження щодо цього обвинуваченого до 

його розшуку або видужання і продовжує судове провадження щодо інших 

обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо декількох осіб. 

Окремої уваги заслуговує новела чинного КПК, а саме здійснення 

судового провадження в режимі відеоконференції. Судове провадження може 

здійснюватися у режимі відеоконференції при трансляції з іншого приміщення, 

у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду, (дистанційне 

судове провадження) у випадках: 

1) неможливості безпосередньої участі учасника кримінального 

провадження в судовому провадженні за станом здоров'я або з інших поважних 

причин; 

2) необхідності забезпечення безпеки осіб; 

3) проведення допиту малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого; 

4) необхідності вжиття таких заходів для забезпечення оперативності 

судового провадження; 

5) наявності інших підстав, визначених судом достатніми. 
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Суд ухвалює рішення про здійснення дистанційного судового 

провадження з власної ініціативи або за клопотанням сторони, інших учасників 

кримінального провадження. У випадку, якщо сторона чи потерпілий заперечує 

проти здійснення дистанційного судового провадження, суд може ухвалити 

рішення про його здійснення лише мотивованою ухвалою, обґрунтувавши в ній 

прийняте рішення. Суд не має права прийняти рішення про здійснення 

дистанційного судового провадження, в якому поза межами приміщення суду 

знаходиться обвинувачений, у випадку, якщо він проти цього заперечує. 

Використання у дистанційному судовому провадженні технічних засобів і 

технологій повинно забезпечувати належну якість зображення і звуку, 

дотримання принципу гласності та відкритості судового провадження, а також 

інформаційну безпеку. Учасникам кримінального провадження повинна бути 

забезпечена можливість чути та бачити хід судового провадження, задавати 

питання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні 

права та виконувати їх процесуальні обов'язки. Водночас, особа, якій 

забезпечується захист, може бути допитана в режимі відеоконференції з такими 

змінами зовнішності і голосу, за яких її неможливо було б впізнати. 

Якщо особа, яка буде брати участь у судовому провадженні дистанційно, 

знаходиться у приміщенні, розташованому на території, яка перебуває під 

юрисдикцією суду або на території міста, в якому розташований суд, судовий 

розпорядник або секретар судового засідання цього суду зобов'язаний вручити 

такій особі пам'ятку про її процесуальні права, перевірити її документи, що 

посвідчують особу, та перебувати поряд з нею до закінчення судового 

засідання. Якщо особа, яка буде брати участь у судовому провадженні 

дистанційно, знаходиться у приміщенні, розташованому поза територією 

юрисдикції суду та поза територією міста, в якому розташований суд, суд 

своєю ухвалою може доручити суду, на території юрисдикції якого перебуває 

така особа, здійснити дії, передбачені частиною четвертою цієї статті. Суд, що 

отримав доручення, за погодженням з судом, що надав доручення, зобов'язаний 

у визначений в ухвалі строк організувати виконання зазначеного доручення. 
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Якщо особа, яка буде брати участь у судовому провадженні дистанційно, 

утримується в установі попереднього ув'язнення або установі виконання 

покарань, вказані вище дії здійснюються службовою особою такої установи. 

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі 

відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. 

 

3. Межі судового розгляду 

 

Відповідно до ст.337 КПК судовий розгляд проводиться лише щодо особи, 

якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення 

відповідно до обвинувального акта. З метою ухвалення справедливого судового 

рішення та захисту прав людини і основоположних свобод суд має право вийти 

за межі висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в 

частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це 

покращує становище особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. 

З метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення 

прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду 

встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у 

вчиненні якого обвинувачується особа. Якщо в обвинувальному акті зі 

зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України 

про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш 

тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, 

то головуючий зобов'язаний роз'яснити потерпілому його право підтримувати 

обвинувачення у раніше пред'явленому обсязі. Суд має роз'яснити 

обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового 

обвинувачення, після чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для 

надання обвинуваченому, його захиснику можливості підготуватись до захисту 

проти нового обвинувачення. 

У випадку отримання відомостей про можливе вчинення обвинуваченим 

іншого кримінального правопорушення, щодо якого обвинувачення не 
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висувалось і яке тісно зв'язане з первісним та їх окремий розгляд неможливий, 

прокурор,  погодивши відповідні процесуальні документи з керівником органу 

прокуратури, в якому він працює, має право звернутися до суду з вмотивованим 

клопотанням про розгляд додаткового обвинувачення в одному провадженні з 

первісним обвинуваченням. У випадку задоволення такого клопотання 

прокурора, суд зобов'язаний відкласти судовий розгляд на строк, необхідний 

для підготовки до захисту від додаткового обвинувачення та виконання 

прокурором вимог КПК України (ст. 276–278, 290–293 КПК) при повідомленні 

особі про підозру та при зверненні  прокурора до суду з обвинувальним актом, 

клопотанням про застосування примусових заходів виховного чи медичного 

характеру, але не більше ніж на чотирнадцять днів. Строк відкладення судового 

розгляду може бути продовжений судом за клопотанням сторони захисту у 

випадку, якщо обсяг або складність нового обвинувачення вимагають більше 

часу для підготовки до захисту. 

 Якщо в результаті судового розгляду прокурор дійде переконання, що 

пред'явлене особі обвинувачення не підтверджується, він, погодивши 

відповідні процесуальні документи з керівником органу прокуратури, в якому 

він працює, повинен відмовитися від обвинувачення і викласти мотиви відмови 

у своїй постанові, яка долучається до матеріалів кримінального провадження. 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. 

В цьому випадку кримінальне провадження по відповідному 

обвинуваченню набуває статусу приватного і здійснюється за процедурою 

приватного обвинувачення. При цьому повторне неприбуття в судове засідання 

потерпілого, який був викликаний у встановленому порядку, без поважних 

причин або без повідомлення про причини неприбуття,  прирівнюється до його 
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відмови від обвинувачення і має наслідком закриття кримінального 

провадження по відповідному обвинуваченню. 

Якщо керівник органу прокуратури, вищестоящий прокурор відмовляє у 

погодженні обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням, клопотання про 

висунення додаткового обвинувачення або постанови про відмову від 

обвинувачення, він усуває від участі в судовому розгляді прокурора, що 

ініціював таке питання, та самостійно бере участь у ньому в якості прокурора 

або доручає участь іншому прокуророві.  У такому випадку судовий розгляд 

продовжується в загальному порядку. 

 

4. Процедура судового розгляду 

 

Кримінально-процесуальний закон, практика і теорія виділяють декілька 

структурних елементів судового розгляду – частин, які об’єднують окремі 

процесуальні дії в певні групи з чітко окресленим змістом: 

1) підготовча частина судового засідання; 

2) судовий розгляд; 

3) судові дебати; 

4) останнє слово підсудного; 

5) постановляння і проголошення судового рішення.  

Кожна з цих частин має свої конкретні завдання. Проте, перебуваючи у 

взаємозв’язку і взаємообумовленості, вони в кінцевому рахунку своїм 

завданням мають правильне вирішення справи. 

Підготовча частина судового засідання.  

Даний етап судового розгляду має на меті встановити фактичну 

можливість розпочате судовий розгляд кримінального провадження. 

Порядок: 

1) відкриття судового засідання (342 КПК).  

У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове 

засідання і оголошує про розгляд  відповідного кримінального провадження. 
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2) перевірка явки учасників судового розгляду (342 КПК). 

  Секретар судового засідання доповідає суду, хто з учасників судового 

провадження, викликаних та повідомлених осіб прибув у судове засідання, 

встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, 

з'ясовує чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і 

повідомляє причини їх неприбуття, якщо вони відомі. 

3) повідомлення про здійснення фіксування судового розгляду (ст.343 КПК). 

Секретар судового засідання повідомляє про здійснення повного фіксування 

судового розгляду, а також про умови фіксування судового засідання. 

4) оголошення складу суду і роз’яснення право відводу (ст.344 КПК). 

Головуючий оголошує склад суду, прізвище запасного судді, якщо він є, 

прізвища прокурора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, 

захисника, цивільного відповідача, представника, перекладача, експерта, 

спеціаліста, секретаря судового засідання, роз'яснює учасникам судового 

провадження право відводу і з'ясовує, чи заявляють вони кому-небудь відвід. 

Якщо заявлено відвід, він вирішується відповідно до ст. 75-81 КПК. 

5) роз’яснення прав і обов’язків учасникам судового розгляду (ст.345 

КПК).  Судовий розпорядник роздає особам, які беруть участь у судовому 

розгляді, пам'ятку про їхні права та обов'язки, передбачені КПК України. Після 

ознайомлення обвинуваченого та інших осіб, які беруть участь у судовому 

розгляді, з пам'яткою, головуючий з'ясовує, чи зрозумілі їм їх права та 

обов'язки і у разі необхідності роз'яснює їх.   

6) вирішення питання про можливість розгляду справи у випадку неявки 

кого-небудь з учасників судового розгляду або інших викликаних у судове 

засідання осіб (причини неявки, заслуховування думки учасників, продовження 

чи відкладення розгляду ст. 323-327 КПК); 

7) видалення свідків із залу суду (видаляються, вживаються заходи, щоб 

вони не спілкувались між собою, потерпілі та експерти не видаляються ст. 346 

КПК). 

Судовий розгляд.  
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Цей етап є основною частиною, оскільки судове рішення може 

ґрунтуватися лише на доказах, які були розглянуті і досліджені в ході судового 

розгляду. 

Порядок:  

1) початок судового розгляду (ст.347 КПК). Після закінчення підготовчих 

дій головуючий оголошує про початок судового розгляду, який розпочинається 

з оголошення прокурором короткого викладу обвинувального акта, якщо 

учасники судового провадження не заявили клопотання про оголошення 

обвинувального акта в повному обсязі. Якщо в кримінальному провадженні 

пред'явлено цивільний позов, цивільний позивач або його представник, а в разі 

їхньої відсутності – головуючий, оголошує короткий виклад позовної заяви, 

якщо учасники судового провадження не заявили клопотання про її оголошення 

в повному обсязі. 

2) роз'яснення обвинуваченому суті обвинувачення (ст.348 КПК). Після 

оголошення обвинувачення головуючий встановлює особу обвинуваченого, 

з'ясовуючи його прізвище, ім'я, по батькові, місце і дату народження, місце 

проживання, заняття та сімейний стан, роз'яснює йому суть обвинувачення і 

запитує, чи зрозуміле воно йому, чи визнає він себе винним і чи бажає давати 

показання. Якщо обвинувачених декілька, головуючий здійснює зазначені дії 

щодо кожного з них. Якщо у кримінальному проваджені пред'явлено цивільний 

позов, головуючий запитує обвинуваченого, цивільного відповідача, чи 

визнають вони позов. 

3) визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, та порядку їх 

дослідження (ст.349 КПК). Головуючий з'ясовує думку учасників судового 

провадження про те, які докази потрібно дослідити, та про порядок їх 

дослідження. Докази зі сторони обвинувачення досліджуються в першу чергу, а 

зі сторони захисту – в другу. Обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та 

порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду і в разі необхідності 

можуть бути змінені. Суд має право, якщо проти цього не заперечують 

учасники судового провадження визнати недоцільним дослідження доказів 
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стосовно тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясовує, чи 

правильно розуміють зазначені особи зміст цих обставин, чи немає сумнівів у 

добровільності їх позиції, а також роз'яснює їм, що у такому випадку вони 

будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку. 

Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково, крім випадку, коли він 

відмовився від дачі показань, та випадку проведення спрощеного провадження 

щодо кримінальних проступків. 

4) розгляд судом клопотань учасників судового провадження (ст.350 

КПК). Клопотання учасників судового провадження розглядаються судом після 

того, як буде заслухана думка решти учасників судового провадження, про що 

постановлюється ухвала. Відмова в задоволенні клопотання не перешкоджає 

його повторному заявленю з інших підстав. 

Процесуальний порядок дослідження доказів: 

- допит обвинуваченого (ст.351 КПК). Допит обвинуваченого починається з 

пропозиції головуючого надати показання щодо кримінального провадження, 

після чого обвинуваченого першим допитує прокурор, а потім захисник. Після 

цього, обвинуваченому можуть бути задані запитання потерпілим, іншими 

обвинуваченими, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, а також 

головуючим і суддями. Крім того, головуючий має право протягом всього 

допиту обвинуваченого задавати йому запитання для уточнення і доповнення 

його відповідей. 

- допит свідка (ст.352 КПК). Перед допитом свідка головуючий встановлює 

відомості про його особу та з'ясовує стосунки свідка з обвинуваченим і 

потерпілим. Крім того, головуючий з'ясовує чи отримав свідок пам'ятку про 

його права та обов'язки, чи зрозумілі вони йому і у разі необхідності роз'яснює 

їх, а також з'ясовує, чи не відмовляється він з підстав, встановлених законом, 

від давання показань і попереджає його про кримінальну відповідальність за 

відмову від давання показань та завідомо неправдиві показання. Якщо 

перешкод для допиту свідка не встановлено, головуючий у судовому засіданні 

приводить його до присяги. Свідка обвинувачення першим допитує прокурор, 



 141 

свідка захисту – захисник, або якщо обвинувачений взяв захист на себе – 

обвинувачений (прямий допит). Під час прямого допиту не дозволяється 

задавати навідні питання, тобто запитання, у формулюванні яких міститься 

відповідь, частина відповіді або підказка до неї. Після прямого допиту 

протилежній стороні надається можливість перехресного допиту свідка. Під час 

перехресного допиту дозволяється задавати навідні питання.  Під час допиту 

свідка сторонами головуючий за протестом сторони має право зняти питання, 

що не стосуються суті кримінального провадження. Після допиту свідка йому 

можуть бути задані запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, а також головуючим та суддями. Суд має право призначити 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального 

провадження (свідків, потерпілих, обвинувачених) для з'ясування причин 

розбіжності в їхніх показаннях. 

- допит потерпілого (ст.353 КПК). 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 його права та обов'язки, чи зрозумілі вони йому і у разі 

необхідності роз'яснює їх, а також попереджає його про кримінальну 

відповідальність за завідомо неправдиві показання. Допит потерпілого 

проводиться з дотриманням правил, передбачених для проведення допиту 

свідка. 

- пред'явлення для впізнання (ст.355 КПК). Свідкові, потерпілому, 

обвинуваченому під час судового розгляду можуть бути пред'явлені для 

впізнання особа чи річ. Пред'явлення для впізнання проводиться після того, як 

особа, яка впізнає, при допиті вкаже на ознаки, за якими вона може впізнати 

особу чи річ. 

- допит експерта в суді (ст.356 КПК). За клопотанням сторони, потерпілого 

або з власної ініціативи суд має право викликати експерта для допиту для 

роз'яснення висновку. Перед допитом експерта головуючий встановлює його 

особу та приводить до присяги. Після цього головуючий попереджає експерта 
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про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. 

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 задані запитання потерпілим, цивільним позивачем, цивільним 

відповідачем, а також головуючим та суддями. Суд має право призначити 

одночасний допит двох чи більше експертів для з'ясування причин розбіжності 

в їхніх висновках, що стосуються одного і того ж предмету чи питання 

дослідження. 

- дослідження речових доказів (ст. 357 КПК). Речові докази оглядаються 

судом, а також подаються для ознайомлення учасникам судового провадження, 

а в разі необхідності – також іншим учасникам кримінального провадження. 

Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, за 

необхідності проводиться за місцем їх знаходження. Учасники судового 

провадження мають право задавати питання з приводу речових доказів 

експертам, спеціалістам, свідкам, які їх оглядали. 

- дослідження документів (ст. 358 КПК). 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, повинні бути 

оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або за клопотанням 

учасників судового провадження та пред'явлені для ознайомлення учасникам 

судового провадження, а в разі необхідності – також іншим учасникам 

кримінального провадження. Учасники судового провадження мають право 

задавати запитання свідкам, експертам, спеціалістам з приводу документів. 

- дослідження звуко- і відеозаписів (ст. 359 КПК). Відтворення звукозапису і 

демонстрація відеозапису проводяться в залі судового засідання або в іншому 

спеціально обладнаному для цього приміщенні з відображенням у журналі 

судового засідання основних технічних характеристик обладнання та носіїв 

інформації і зазначенням часу відтворення (демонстрації). Після цього суд 
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заслуховує доводи учасників судового провадження. 

Під час дослідження доказів суд має право скористатися усними 

консультаціями або письмовими роз'ясненнями спеціаліста, наданими на 

підставі його спеціальних знань (ст. 360 КПК). Спеціалісту можуть бути задані 

питання щодо суті наданих усних консультацій чи письмових роз'яснень. 

Першою задає питання особа, за клопотанням якої залучено спеціаліста, а потім 

інші особи, які беруть участь у кримінальному провадженні. Головуючий у 

судовому засіданні має право задавати спеціалістові питання в будь-який час 

дослідження доказів. Також, у виняткових випадках, суд, визнавши за 

необхідне оглянути певне місце, проводить огляд за участю учасників судового 

провадження, а якщо цього вимагають обставини – за участю свідків, 

спеціалістів і експертів (ст.361 КПК). 

5) закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами (ст.363 КПК). 

Після з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, 

та перевірки їх доказами головуючий у судовому засіданні з'ясовує в учасників 

судового провадження, чи бажають вони доповнити судовий розгляд і чим 

саме.  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. 

Умови при яких відновлюється судовий розгляд: 

- з судових дебатів: 

1. Якщо під час судових дебатів виникне потреба подати нові докази, суд 

відновлює з'ясування обставин, встановлених під час кримінального 

провадження, та перевірки їх доказами, після закінчення якого знову відкриває 

судові дебати з приводу додатково досліджених обставин (ст.364 КПК). 

- з останнього слова підсудного: 

2. Якщо обвинувачений в останньому слові повідомить про нові обставини, 

які мають істотне значення для кримінального провадження, суд з своєї 

ініціативи або за клопотанням учасників судового провадження відновлює 

з'ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та 
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перевірку їх доказами. Після суд відкриває судові дебати з приводу додатково 

досліджених обставин і надає останнє слово підсудному (ст.365 КПК). 

- з постановлення вироку: 

3. Коли під час наради при постановлені вироку суд визнав необхідним 

з’ясувати будь-яку обставину, яка має значення для справи, то він не 

постановляючи вироку, своєю ухвалою, а суддя постановою відновлює судове 

слідство в справі. 

Судові дебати й останнє слово підсудного. 

Під час судових дебатів та останнього слова підсудного учасники 

кримінального провадження остаточно висловлюють свою правову позицію та 

викладають суду аргументи на її користь, аналізуючи та співставляючи 

дослідженні під час судового розгляду докази. 

Порядок: 

1) судові дебати (ст.364 КПК). У судових дебатах виступають прокурор, 

потерпілий, його представник чи законний представник, цивільний позивач, 

його представник чи законний представник, цивільний відповідач, його 

представник, обвинувачений, його законний представник, захисник. Учасники 

судового провадження мають право в судових дебатах посилатися лише на ті 

докази, які були досліджені в судовому засіданні. Суд не має права обмежувати 

тривалість судових дебатів певним часом. Головуючий має право зупинити 

виступ учасника дебатів, якщо він після зауваження повторно вийшов за межі 

кримінального провадження, що здійснюється, чи повторно допустив 

висловлювання образливого або непристойного характеру, і надати слово 

іншому учаснику дебатів. 

2) репліки (ч.7 ст.364 КПК). Після закінчення промов учасники судових 

дебатів мають право обмінятися репліками. Право останньої репліки належить 

обвинуваченому або його захиснику. 

3) останнє слово обвинуваченого (ст.365 КПК). Після оголошення судових 

дебатів закінченими суд надає обвинуваченому останнє слово. Суд не має права 

обмежувати тривалість останнього слова обвинуваченого певним часом. 
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Задавати запитання обвинуваченому під час його останнього слова не 

дозволяється. 

Постановлення судового рішення. 

Прийняття судом судового рішення, в результаті чого досягається мета 

кримінального процесу, а саме: здійснюються захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, охорона прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив 

кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 

вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений і жодна особа 

не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу. 

Порядок: 

1) вихід суду для ухвалення судового рішення (ст.366 КПК). Після 

останнього слова обвинуваченого суд негайно виходить до нарадчої кімнати 

для ухвалення  судового рішення, про що головуючий оголошує присутнім у 

залі судового засідання. Під час ухвалення судового рішення має бути 

дотримана таємниця нарадчої кімнати, що включає в себе наступні положення 

(ст.367 КПК): - ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу 

суду, який здійснює судовий розгляд; - суд вправі перервати нараду лише для 

відпочинку з настанням нічного часу; - під час перерви судді не можуть 

спілкуватися з особами, які брали участь у кримінальному провадженні; - судді 

не мають права розголошувати хід обговорення та ухвалення судового рішення 

в нарадчій кімнаті. Згідно ст.375 КПК судове рішення ухвалюється простою 

більшістю голосів суддів, що входять до складу суду. Якщо рішення 

ухвалюється в нарадчій кімнаті, відповідні питання вирішуються за 

результатами наради суддів шляхом голосування, від якого не має права 

утримуватися ніхто з суддів. Головуючий голосує останнім. У разі ухвалення 

судового рішення в нарадчій кімнаті, його підписують усі судді. Кожен суддя з 

колегії суддів має право викласти письмово окрему думку, яка не оголошується 

в судовому засіданні, приєднується до матеріалів провадження і є відкритою 
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для ознайомлення. 

2) проголошення судового рішення (ст.376 КПК). Судове рішення 

проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. 

Головуючий у судовому засіданні роз'яснює зміст рішення, порядок і строк 

його оскарження. Після проголошення вироку головуючий роз'яснює 

обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його 

представнику право подати клопотання про помилування, право ознайомитися 

із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. 

Обвинуваченому, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою, роз'яснюється право заявляти клопотання про доставку в судове 

засідання суду апеляційної інстанції. Якщо обвинувачений не володіє 

державною мовою, то після проголошення вироку перекладач роз'яснює йому 

зміст резолютивної частини судового рішення. Копія вироку на рідній мові 

обвинуваченого або іншій мові, якою він володіє, у перекладі, що засвідчений 

перекладачем, вручається обвинуваченому. Учасники судового провадження 

мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку 

негайно після його проголошення вручається обвинуваченому. 

3) звільнення обвинуваченого з-під варти (ст.377 КПК). Якщо обвинувачений 

тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі судового засідання 

при виправданні обвинуваченого; звільненні від відбування покарання; 

засудженні до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі; ухваленні 

обвинувального вироку без призначення покарання. При засудженні до 

обмеження волі суд з урахуванням особи та обставин, встановлених під час 

кримінального провадження, має право звільнити обвинуваченого з-під варти. 

Якщо обвинувачений, що тримається під вартою, засуджений до арешту чи 

позбавлення волі, суд у виняткових випадках з урахуванням особи та обставин, 

встановлених під час кримінального провадження, має право змінити йому 

запобіжний захід до набрання вироком законної сили на такий, що не 

пов'язаний з триманням під вартою, та звільнити такого обвинуваченого з-під 

варти. 
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Види судових рішень 

1. Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається 

у формі вироку. 

2. Судове рішення, у якому суд вирішує інші питання, викладається у формі 

ухвали. 

Властивості судового рішення (ст.370 КПК): 

Судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. 

1. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами 

матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, 

передбачених цим Кодексом. 

2. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно 

з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового 

розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. 

3. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та 

підстави його ухвалення. 

Виправдувальний вирок: 

Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що: 

1) вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа; 

2) це кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим; 

3) в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. 

4) встановлена відсутність події кримінального правопорушення; 

5) встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення. 

Обвинувальний вирок: 

Обвинувальний вирок ухвалюється у разі, якщо обвинувачений визнається 

винуватим у вчиненні кримінального правопорушення. Суд ухвалює 

обвинувальний вирок з 

- призначенням покарання, 

- звільненням від покарання у випадках, передбачених законом України про 

кримінальну відповідальність 

- застосуванням інших заходів, передбачених законом України про 
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кримінальну відповідальність. 

Обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і 

ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості 

особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

Питання, що вирішуються судом при ухваленні вироку (ст.368 КПК):   

1) чи мало місце діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа; 

2) чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою саме 

статтею закону України про кримінальну відповідальність він передбачений; 

3) чи винен обвинувачений у вчиненні цього кримінального 

правопорушення; 

4) чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне 

правопорушення; 

5) чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують покарання 

обвинуваченого, і які саме; 

6) яка саме міра покарання повинна бути призначена обвинуваченому і чи 

повинен він її відбувати; 

7) чи підлягає задоволенню пред'явлений цивільний позов і, якщо так, на 

чию користь, в якому розмірі та в якому порядку; 

8) чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані 

обмеженої осудності; 

9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив 

кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового заходу 

медичного характеру, передбаченого частиною другою статті 94 Кримінального 

кодексу України; 

10) чи слід у випадках, передбачених статтею 96 Кримінального кодексу 

України, застосовувати до обвинуваченого примусове лікування; 

11) чи необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя; 

12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими 

доказами і документами; 

13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі; 
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14) як вчинити з заходами забезпечення кримінального провадження. 

Зміст вироку (ст. 374 КПК): 

1. Вирок суду складається зі вступної, мотивувальної та резолютивної 

частин. 

2. У вступній частині вироку зазначається: 

дата та місце його ухвалення; 

назва та склад суду, секретар судового засідання; 

найменування (номер) кримінального провадження; 

прізвище, ім'я і по батькові обвинуваченого, рік, місяць і день його 

народження, місце народження і місце проживання, заняття, освіта, сімейний 

стан та інші відомості про особу обвинуваченого, що мають значення для 

справи; 

закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає 

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа; 

сторони та інші учасники судового провадження; 

3. У мотивувальній частині вироку зазначається: 

1) у разі визнання особи виправданою – формулювання обвинувачення, яке 

пред'явлене особі і визнане судом недоведеним, а також підстави для 

виправдання обвинуваченого з зазначенням мотивів, з яких суд відкидає докази 

обвинувачення; 

мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при 

ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд; 

2) у разі визнання особи винуватою: 

формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, з зазначенням 

місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, 

форми вини і мотивів кримінального правопорушення; 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що 

передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у 

вчиненні якого визнається обвинувачений; 

докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви 
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неврахування окремих доказів; 

мотиви зміни обвинувачення, підстави визнання частини обвинувачення 

необґрунтованою, якщо судом приймалися такі рішення; 

обставини, які пом'якшують або обтяжують покарання; 

мотиви призначення покарання, звільнення від відбування покарання, 

застосування примусового заходу медичного характеру при встановлені стану 

обмеженої осудності обвинуваченого, застосування примусового лікування 

відповідно до статті 96 Кримінального кодексу України, мотиви призначення 

громадського вихователя неповнолітньому; 

підстави для задоволення цивільного позову або відмову у ньому, залишення 

його без розгляду; 

мотиви ухвалення інших рішень щодо питань, які вирішуються судом при 

ухваленні вироку, та положення закону, якими керувався суд. 

4. У резолютивній частині вироку зазначається: 

1) у разі визнання особи виправданою – прізвище, ім'я та по батькові 

обвинуваченого, рішення про визнання його невинуватим у пред'явленому 

обвинуваченні та його виправдання; 

рішення про поновлення в правах, обмежених під час кримінального 

провадження; 

рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому 

числі рішення про запобіжний захід до набрання вироком законної сили; 

рішення щодо речових доказів і документів; 

рішення щодо процесуальних витрат; 

строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження; 

порядок отримання копій вироку та інші відомості; 

2) у разі визнання особи винуватою – прізвище, ім'я та по батькові 

обвинуваченого, рішення про визнання його винуватим у пред'явленому 

обвинуваченні та відповідні статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

покарання, призначене по кожному з обвинувачень, що визнані судом 
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доведеними, та остаточна міра покарання, обрана судом; 

початок строку відбуття покарання; 

рішення про застосування примусового лікування чи примусового заходу 

медичного характеру щодо обмежено осудного обвинуваченого у разі їх 

застосування; 

рішення про призначення неповнолітньому громадського вихователя; 

рішення про цивільний позов; 

рішення про інші майнові стягнення і підстави цих рішень; 

рішення щодо речових доказів і документів; 

рішення про відшкодування процесуальних витрат; 

рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження; 

рішення про залік досудового тримання під вартою; 

строк і порядок набрання вироком законної сили та його оскарження; 

порядок отримання копій вироку та інші відомості. 

Зміст ухвали (ст.372 КПК): 

1. Ухвала, що викладається окремим документом, складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її постановлення; 

назви та складу суду, секретаря судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; 

прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і 

дня його народження, місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає 

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується 

особа; 

сторін та інших учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

суті питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно 

розглядається; 

встановлених судом обставин із посиланням на докази, а також мотивів 
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неврахування окремих доказів; 

мотивів, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, 

яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

висновків суду; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

Виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому 

рішенні (ст.379 КПК). 

Суд має право з власної ініціативи або за заявою учасника кримінального 

провадження чи іншої заінтересованої особи, виправити допущені в судовому 

рішенні цього суду описки, очевидні арифметичні помилки незалежно від того, 

набрало судове рішення законної сили чи ні. Питання про внесення виправлень 

суд вирішує в судовому засіданні. Учасники судового провадження 

повідомляються про дату, час і місце засідання. Неприбуття у судове засідання 

осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду питання 

про внесення виправлень. Ухвалу суду про внесення виправлень у судове 

рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено. 

Роз'яснення судового рішення (ст. 380 КПК). 

Якщо судове рішення є незрозумілим, суд, який його ухвалив, за заявою 

учасника судового провадження чи органу виконання судового рішення 

ухвалою роз'яснює своє рішення, не змінюючи при цьому його зміст. Суд 

розглядає заяву про роз'яснення судового рішення протягом десяти днів із 

повідомленням особи, яка звернулася із заявою про роз'яснення судового 

рішення та учасників судового провадження. Неприбуття у судове засідання 

осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розглядові заяви 

про роз'яснення рішення. Ухвалу про роз'яснення судового рішення або відмову 

у його роз'ясненні може бути оскаржено в апеляційному порядку особою, яка 

звернулася із заявою про роз'яснення судового рішення та учасниками судового 

провадження. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Судовий розгляд у кримінальному провадженні - це встановлена законом 

система процесуальних дій суду та учасників судового розгляду, послідовне 

проведення яких спрямоване на всебічне, повне і об’єктивне дослідження 

матеріалів справи і постановляння законного, обґрунтованого та вмотивованого 

судового рішення. Судовий розгляд є центральною і найважливішою стадією 

кримінального процесу. Однак це не применшує значення попередніх стадій. 

Судовий розгляд не зводиться до перевірки матеріалів досудового 

розслідування. Він являє собою якісно нове дослідження обставин справи як за 

процесуального формою, так і за методами. 

До загальних положень судового розгляду слід відносити: незмінність 

складу суду при здійсненні судового розгляду, безперервність судового 

розгляду, рівність прав учасників судового розгляду, наслідки їх неявки до 

суду, межі судового розгляду та ін. 

Кримінально-процесуальний закон, практика і теорія виділяють декілька 

структурних елементів судового розгляду - частин, які об’єднують окремі 

процесуальні дії в певні групи з чітко окресленим змістом:1) підготовча 

частина судового засідання;2) судовий розгляд;3) судові дебати;4) останнє 

слово підсудного;5) постановляння і проголошення судового рішення. 

Кожна з цих частин має свої конкретні завдання. Проте, перебуваючи у 

взаємозв’язку і взаємообумовленості, вони в кінцевому рахунку своїм 

завданням мають прийняття правильного рішення в кримінальному 

провадженні. 

 

 

 

 

ТЕМА 12. Судове провадження з перегляду судових рішень 



 154 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН: 

 

 

1. Провадження в суді апеляційної інстанції. 

2. Провадження в суді касаційної інстанції. 

3. Провадження у Верховному Суді України. 

4. Провадження за нововиявленими обставинами. 

 

Рекомендовані нормативні акти та література: 
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28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 

141. 

Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 

2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91). — С. 9—59. 
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черв. 1996 р. ; із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с. 

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. 

Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // Постанови 

Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [упоряд. В. В. 
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— Дніпропетровськ : Дніпропетр. Юрид. акад. МВС України, 2002. — 432с. 



 155 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

Право на перегляд судового рішення в сучасних наукових працях 

розглядається як невід’ємна складова права на судовий захист1. Окрім цього 

зазначене положення є міжнародним стандартом, оскільки гарантувати 

справедливість судового рішення неможливо без забезпечення права 

зацікавленої особи на його перевірку іншим складом суду. 

Такий підхід закріплено у Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції), Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права (п. 5 ст. 15), відповідно до яких кожен, 

кого засуджено за вчинення злочину, має право на перегляд його справи 

вищестоящим судом. 
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1.Провадження в суді апеляційної інстанції (гл.31, ст.ст.392-423) 

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 статтею 394 цього Кодексу; 

2) ухвали про застосування чи відмову у застосуванні примусових заходів 

медичного або виховного характеру; 

3) інші ухвали у випадках, передбачених цим Кодексом. 

Ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених частиною першою цієї 

статті, окремому оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим 

Кодексом. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до 

апеляційної скарги на судове рішення, передбачене частиною першою цієї 

статті. 

В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого 

судді у випадках, передбачених цим Кодексом. 

Право на апеляційне оскарження 

1. Апеляційну скаргу мають право подати: 

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 
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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; 

10) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом. 

Особливості апеляційного оскарження окремих судових рішень 

1. Вирок суду першої інстанції, ухвалений за результатами спрощеного 

провадження в порядку, передбаченому статтями 381 та 382 цього Кодексу, 

не може бути 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 частини третьої статті 349 цього 

Кодексу. 

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 частинами п'ятою - 

сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі нероз'яснення йому наслідків 
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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 частинами шостою чи сьомою статті 474 цього 

Кодексу; 

3) прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у 

кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 

цього Кодексу 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 частинами четвертою, 

шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, 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 частиною четвертою статті 469 цього Кодексу 

угода не може бути укладена. 

Порядок і строки апеляційного оскарження 

1. 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. 

2. Апеляційна скарга, якщо інше не передбачено цим Кодексом, може 

бути подана: 
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1) на вирок або ухвалу про застосування чи відмову у застосуванні 

примусових заходів медичного або виховного характеру - протягом 

тридцяти днів з дня їх проголошення; 

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. 

3. 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 статтею 382 цього Кодексу, то 

строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня 

отримання нею копії судового рішення. 

4. 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. 

Вимоги до апеляційної скарги 

1. Апеляційна скарга подається в письмовій формі. 

2. В апеляційній скарзі зазначаються: 

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; 

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; 
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6) перелік матеріалів, які додаються. 

3. Якщо особа не бажає брати участь у апеляційному розгляді, вона 

зазначає це в апеляційній скарзі. 

4. 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. 

5. 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 цього Кодексу. 

6. 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. 

Дії суду першої інстанції після одержання апеляційних скарг 

1. Суд першої інстанції через три дні після закінчення строку 

апеляційного оскарження судового рішення надсилає отримані апеляційні 

скарги разом із матеріалами кримінального провадження до суду 

апеляційної інстанції. 

2. 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. 

Прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції 

1. 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 статті 
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396 цього Кодексу і за відсутності перешкод постановляє ухвалу про 

відкриття апеляційного провадження. 

Залишення апеляційної скарги без руху, її повернення або відмова 

відкриття провадження 

1. Суддя-доповідач, встановивши, що апеляційну скаргу на вирок чи 

ухвалу суду першої інстанції подано без додержання вимог, передбачених 

статтею 396 цього Кодексу, 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. 

2. 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. 

3. 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 

строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи не знайде підстав для 

його поновлення. 

4. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження лише, якщо 
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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 статті 394 цього 

Кодексу. 

5. 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. 

6. Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті 

провадження може бути оскаржена в касаційному порядку. 

7. Залишення апеляційної скарги без руху або її повернення не 

позбавляють права повторного звернення до суду апеляційної інстанції в 

порядку, передбаченому цим Кодексом, у межах строку на апеляційне 

оскарження. 

Наслідки подання апеляційної скарги 

1. Подання апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду зупиняє 

набрання ними законної сили та їх виконання, крім випадків, встановлених 

цим Кодексом. 

2. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання 

нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених 

цим Кодексом. 

Підготовка до апеляційного розгляду 

1. 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; 
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3) вирішує інші клопотання, в тому числі щодо обрання, зміни або 

скасування запобіжного заходу; 

4) вирішує інші питання, необхідні для апеляційного розгляду. 

2. Усі судові рішення судді-доповідача під час підготовки до 

апеляційного розгляду викладаються у формі ухвали. Копії ухвал 

надсилаються учасникам судового провадження. 

3. Після закінчення підготовки до апеляційного розгляду суддя-доповідач 

постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення апеляційного 

розгляду. 

4. 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. 

Заперечення на апеляційну скаргу 

1. Особи, зазначені у статті 393 цього Кодексу, 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. 

2. 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; 
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7) перелік матеріалів, які додаються. 

3. У запереченні на апеляційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти 

участь в апеляційному розгляді. 

4. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, яка його 

подає. 

Відмова від апеляційної скарги, зміна і доповнення апеляційної скарги під 

час апеляційного провадження 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Внесення до апеляційної скарги змін, які тягнуть за собою погіршення 

становища обвинуваченого, за межами строків на апеляційне оскарження не 

допускається. 

Межі перегляду судом апеляційної інстанції 

1. Суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої 

інстанції в межах апеляційної скарги. 

2. Суд апеляційної інстанції вправі вийти за межі апеляційних вимог, 

якщо цим не погіршується становище обвинуваченого або особи, щодо якої 
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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. 

3. 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. 

4. Суд апеляційної інстанції не має права розглядати обвинувачення, що 

не було висунуте в суді першої інстанції. 

Апеляційний розгляд 

1. Апеляційний розгляд здійснюється згідно з правилами судового 

розгляду в суді першої інстанції з урахуванням особливостей, передбачених 

цією главою. 

2. Після виконання дій, передбачених статтями 342 - 345 цього Кодексу, 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. 

3. 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. 

4. Неприбуття сторін або інших учасників кримінального провадження не 

перешкоджає проведенню розгляду, якщо такі особи були належним чином 
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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 цього Кодексу або рішенням суду апеляційної інстанції є 

обов'язковою, апеляційний розгляд відкладається. 

5. 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. 

Письмове апеляційне провадження 

1. Суд апеляційної інстанції має право ухвалити судове рішення за 

результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового 

провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх 

відсутності. 

2. Якщо під час письмового провадження суд апеляційної інстанції дійде 

висновку, що необхідно провести апеляційний розгляд, він призначає такий 

розгляд. 

3. Якщо проводилося письмове апеляційне провадження, копія судового 

рішення апеляційної інстанції надсилається учасникам судового 

провадження протягом трьох днів з дня його підписання. 

Повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги 

1. 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 
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інстанції. 

2. За наслідками апеляційного розгляду за скаргою на вирок суду на 

підставі угоди суд апеляційної інстанції, крім рішень, передбачених 

пунктами 1 - 5 частини першої 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. 

3. 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. 

Стаття 408. Зміна вироку або ухвали суду судом апеляційної інстанції 

1. Суд апеляційної інстанції змінює вирок у разі: 

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. 

2. Суд апеляційної інстанції змінює ухвалу суду про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру у разі: 
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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. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної 

інстанції 

1. Підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді 

справи в суді апеляційної інстанції 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. 

2. Підставою для скасування або зміни вироку суду першої інстанції 

може бути також невідповідність призначеного покарання тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого. 

3. 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. 

Неповнота судового розгляду 

1. 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: 
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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; 

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 

1. Судове рішення вважається таким, що не відповідає фактичним 

обставинам кримінального провадження, 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. 

2. 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. 

Істотні порушення вимог кримінального процесуального закону 

1. Істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є 

такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли 
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перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення. 

2. 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 статтею 381 цього Кодексу, 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. 

Неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність 

1. Неправильним застосуванням закону України про кримінальну 

відповідальність, що тягне за собою скасування або зміну судового рішення, 

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. 

Невідповідність призначеного судом покарання ступеню тяжкості 

кримінального правопорушення та особі обвинуваченого 

1. Невідповідним ступеню тяжкості кримінального правопорушення та 

особі обвинуваченого визнається таке покарання, яке хоч і не виходить за 
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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. 

Підстави для призначення нового розгляду в суді першої інстанції 

1. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок чи ухвалу суду і призначає 

новий розгляд у суді першої інстанції, якщо: 

1) встановлено порушення, передбачені пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 частини 

другої статті 412 цього Кодексу; 

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. 

2. 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. 

3. Висновки і мотиви, з яких скасовані судові рішення, є обов'язковими 

для суду першої інстанції при новому розгляді. 

Особливості нового розгляду судом першої інстанції 

1. Після скасування судом апеляційної інстанції вироку або ухвали про 

закриття кримінального провадження чи про застосування, відмову у 

застосуванні примусових заходів медичного або виховного характеру суд 

першої інстанції здійснює судове провадження згідно з вимогами розділу IV 

цього Кодексу в іншому складі суду. 

2. При новому розгляді в суді першої інстанції допускається застосування 

закону про більш тяжке кримінальне правопорушення та посилення 
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покарання тільки за умови, якщо вирок було скасовано за апеляційною 

скаргою прокурора або потерпілого чи його представника у зв'язку з 

необхідністю застосування закону про більш тяжке кримінальне 

правопорушення або посилення покарання. 

3. При новому розгляді в суді першої інстанції питання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру правова 

кваліфікація діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність, як більш тяжкого допускається за умови, якщо на цій 

підставі було подано апеляційну скаргу прокурором чи потерпілим або його 

представником. 

Закриття кримінального провадження судом апеляційної інстанції 

1. Суд апеляційної інстанції, встановивши обставини, передбачені 

статтею 284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і 

закриває кримінальне провадження. 

 Судові рішення суду апеляційної інстанції 

1. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 407 цього 

Кодексу, суд апеляційної інстанції ухвалює вирок. Будь-яке інше рішення 

суд апеляційної інстанції приймає у формі ухвали. 

2. Судові рішення суду апеляційної інстанції ухвалюються, 

проголошуються, видаються, роз'яснюються або надсилаються учасникам 

судового провадження в порядку, передбаченому статтями 368 - 380 цього 

Кодексу. 

Зміст ухвали суду апеляційної інстанції 

1. Ухвала суду апеляційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її постановлення; 

найменування суду апеляційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і 

секретаря судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; 

прізвища, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця 
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і дня його народження, місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає 

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, 

обвинувачується особа; 

імен (найменувань) учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

короткого змісту вимог апеляційної скарги і судового рішення суду 

першої інстанції; 

узагальнених доводів особи, яка подала апеляційну скаргу; 

узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження; 

встановлених судом першої інстанції обставин; 

встановлених судом апеляційної інстанції обставин з посиланням на 

докази, а також мотивів визнання окремих доказів недопустимими чи 

неналежними; 

мотивів, з яких суд апеляційної інстанції виходив при постановленні 

ухвали, і положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

висновку суду апеляційної інстанції по суті вимог апеляційної скарги; 

рішення щодо запобіжного заходу; 

розподілу процесуальних витрат; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

2. При залишенні апеляційної скарги без задоволення в ухвалі суду 

апеляційної інстанції мають бути зазначені підстави, з яких апеляційну 

скаргу визнано необґрунтованою 

3. При скасуванні або зміні судового рішення в ухвалі має бути 

зазначено, які статті закону порушено та в чому саме полягають ці 

порушення або необґрунтованість вироку чи ухвали. 

Вирок, ухвала про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру суду апеляційної інстанції 

1. Суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції і 
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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. 

2. 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. 

 

3. 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. 

Недопустимість погіршення правового становища обвинуваченого 

1. Обвинувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції, може бути 

скасовано у зв'язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке 

кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати 

неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, 
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збільшити суми, які підлягають стягненню, або в інших випадках, коли це 

погіршує становище обвинуваченого, лише у разі, якщо з цих підстав 

апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник. 

2. Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції, може бути 

скасований лише у разі, якщо апеляційну скаргу подав прокурор, потерпілий 

чи його представник, а також на підставі апеляційної скарги 

обвинуваченого, його захисника з мотивів і підстав виправдання. 

3. Ухвала суду першої інстанції про застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру може бути скасована у зв'язку з 

необхідністю застосувати закон про більш тяжке діяння, передбачене 

законом України про кримінальну відповідальність, та суворіший вид 

примусових заходів медичного чи виховного характеру лише у разі, якщо з 

цих підстав апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його 

представник. 

4. Ухвала суду першої інстанції 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, передбачене законом України про кримінальну 

відповідальність, може бути скасована лише у разі, якщо з цих підстав 

апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник. 

5. Ухвала суду першої інстанції може бути скасована з метою погіршення 

становища особи, щодо якої вона постановлена, лише у разі, якщо з цих 

підстав апеляційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його 

представник. 

Порядок перевірки ухвал слідчого судді 

1. Отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-

доповідач невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні 

матеріали та не пізніш як за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора 

та інших заінтересованих осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду. 

2. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш як 



 176 

через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції. 

Відповідно до ст. 423 КПК, після закінчення апеляційного провадження 

матеріали кримінального провадження не пізніш як у семиденний строк, а у 

провадженні за апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді - не пізніш як 

у триденний строк, направляються до суду першої інстанції. 
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2. Провадження в суді касаційної інстанції (гл.32, ст.ст.424-443) 

 

Судові рішення, які можуть бути оскаржені в касаційному порядку 

1. 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. 

2. 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 

кримінальному провадженню, крім випадків, передбачених цим Кодексом. 

Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги 

на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження. 

3. 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 частинами четвертою - 

сьомою статті 474 цього Кодексу, 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 частинами шостою чи 

сьомою статті 474 цього Кодексу; нероз'яснення потерпілому наслідків 

укладення угоди; 
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3) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання менш 

суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у 

провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу 

угода не може бути укладена. 

4. 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. 

Право на касаційне оскарження 

1. Касаційну скаргу мають право подати: 

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; 

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. 
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2. Особам, які мають право подати касаційну скаргу, надається 

можливість ознайомитися в суді з матеріалами кримінального провадження 

для вирішення питання про подання касаційної скарги. 

 Порядок і строки касаційного оскарження 

1. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції. 

2. 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. 

3. Протягом строку, встановленого на касаційне оскарження, матеріали 

кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані з суду, який 

виконує судове рішення, окрім суду касаційної інстанції. 

Вимоги до касаційної скарги 

1. Касаційна скарга подається в письмовій формі. 

2. 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. 

3. Якщо особа не бажає брати участі у касаційному розгляді, вона 

зазначає це в касаційній скарзі. 

4. Касаційна скарга підписується особою, яка її подає. Якщо касаційну 

скаргу подає захисник, представник потерпілого, до неї додаються 

оформлені належним чином документи, що підтверджують його 
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повноваження відповідно до вимог цього Кодексу. 

5. До касаційної скарги додаються копії судових рішень, які 

оскаржуються. 

6. 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. 

Відкриття касаційного провадження 

1. Суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження протягом 

п'яти днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для 

залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або 

відмови у відкритті касаційного провадження. Питання про відкриття 

касаційного провадження суд касаційної інстанції вирішує без виклику 

сторін кримінального провадження. 

2. Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті 

касаційного провадження, якщо: 

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. 

3. Суд касаційної інстанції вправі відмовити у відкритті касаційного 

провадження з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої цієї статті, 

без перевірки відповідності касаційної скарги вимогам статті 427 цього 

Кодексу. 

4. Суд касаційної інстанції не вправі відмовити у відкритті касаційного 

провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, 

якщо оскаржується судове рішення, яким згідно з положеннями статті 437 

цього Кодексу судом апеляційної інстанції було погіршено становище 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого. 

5. Про відкриття або про відмову у відкритті касаційного провадження 
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суд касаційної інстанції постановляє ухвалу. 

6. 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. 

Залишення касаційної скарги без руху або її повернення 

1. Суд касаційної інстанції, встановивши, що касаційну скаргу подано без 

додержання вимог, передбачених статтею 427 цього Кодексу, 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. 

2. 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. 

3. 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 
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доданими до неї матеріалами. 

4. Залишення касаційної скарги без руху або її повернення не позбавляє 

права повторного звернення до суду касаційної інстанції в порядку, 

передбаченому цим Кодексом, у межах строку на касаційне оскарження. 

Підготовка касаційного розгляду 

1. Суддя-доповідач протягом десяти днів після відкриття касаційного 

провадження без виклику сторін кримінального провадження: 

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. 

2. Усі рішення, ухвалені суддею-доповідачем під час підготовки 

провадження до касаційного розгляду, викладаються у формі ухвали. Копії 

ухвали надсилаються учасникам судового провадження. 

3. Після проведення підготовчих дій та отримання матеріалів 

кримінального провадження суддя-доповідач постановляє ухвалу про 

закінчення підготовки та призначення касаційного розгляду. 

4. 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. 

Заперечення на касаційну скаргу 

1. Особи, зазначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати до 

суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в письмовій формі 

протягом встановленого судом касаційної інстанції строку. 
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2. 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. 

3. У запереченні на касаційну скаргу зазначається, чи бажає особа взяти 

участь у касаційному розгляді. 

4. Заперечення на касаційну скаргу підписується особою, яка його подає. 

Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під 

час касаційного провадження 

1. Відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги під 

час касаційного провадження здійснюється згідно з положеннями статті 403 

цього Кодексу. 

Межі перегляду судом касаційної інстанції 

1. 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. 

2. 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 
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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. 

Касаційний розгляд 

1. Касаційний розгляд здійснюється згідно з правилами розгляду в суді 

апеляційної інстанції з урахуванням особливостей, передбачених цією 

главою. 

2. Після виконання дій, передбачених статтями 342 - 345 цього Кодексу, і 

вирішення клопотань учасників судового провадження суддя-доповідач 

доповідає в необхідному обсязі зміст судових рішень, що оскаржуються, 

касаційної скарги та заперечень на неї. 

3. Сторони кримінального провадження та інші учасники судового 

провадження висловлюють свої доводи. 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. 

4. 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 цього Кодексу або рішенням суду касаційної інстанції є 

обов'язковою, касаційний розгляд відкладається. 

5. Після закінчення касаційного розгляду колегія суддів виходить до 
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нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. 

Письмове касаційне провадження 

1. Суд касаційної інстанції має право ухвалити судове рішення за 

результатами письмового провадження, якщо всі учасники судового 

провадження заявили клопотання про здійснення провадження за їх 

відсутності. 

2. Якщо проводилося письмове касаційне провадження, копія судового 

рішення суду касаційної інстанції надсилається учасникам судового 

провадження протягом трьох днів з дня після його підписання. 

Повноваження суду касаційної інстанції за наслідками розгляду 

касаційної скарги 

1. 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. 

Недопустимість погіршення правового становища виправданого та 

засудженого 

1. Суд касаційної інстанції не має права застосувати закон про більш 

тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання. 

2. 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. 

3. Виправдувальний вирок, ухвалений судом першої чи апеляційної 



 186 

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. 

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної 

інстанції 

1. Підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді 

справи в суді касаційної інстанції є: 

1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 

2) неправильне застосування закону України про кримінальну 

відповідальність; 

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального 

правопорушення та особі засудженого. 

2. При вирішенні питання про наявність зазначених у частині першій цієї 

статті підстав суд касаційної інстанції має керуватися статтями 412 - 414 

цього Кодексу. 

3. Суд касаційної інстанції не вправі скасувати виправдувальний вирок, 

ухвалу про відмову у застосуванні примусових заходів медичного або 

виховного характеру, ухвалу про закриття кримінального провадження лише 

з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого або особи, стосовно 

якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру. 

Новий розгляд справи після скасування судового рішення судом касаційної 

інстанції 

1. Після скасування вироку або ухвали судом касаційної інстанції суд 

першої або апеляційної інстанції здійснює судове провадження згідно із 

загальними вимогами, передбаченими цим Кодексом, в іншому складі суду. 

2. Вказівки суду, який розглянув справу в касаційному порядку, є 

обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при новому 

розгляді. 
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3. При новому розгляді у суді першої чи апеляційної інстанції 

застосування суворішого покарання або закону про більш тяжке 

кримінальне правопорушення допускається тільки за умови, що вирок було 

скасовано у зв'язку з необхідністю застосування закону про більш тяжке 

кримінальне правопорушення або посилення покарання за скаргою 

прокурора, потерпілого чи його представника, а також якщо при новому 

розгляді буде встановлено, що обвинувачений вчинив більш тяжке 

кримінальне правопорушення, або якщо збільшився обсяг обвинувачення. 

Закриття кримінального провадження судом касаційної інстанції 

1. Суд касаційної інстанції, встановивши обставини, передбачені статтею 

284 цього Кодексу, скасовує обвинувальний вирок чи ухвалу і закриває 

кримінальне провадження. 

Судові рішення суду касаційної інстанції 

1. З усіх процесуальних питань суд касаційної інстанції постановляє 

ухвали. 

2. Судові рішення суду касаційної інстанції ухвалюються, 

проголошуються, видаються, роз'яснюються або надсилаються учасникам 

судового провадження в порядку, передбаченому статтями 368 - 380 цього 

Кодексу. 

Зміст ухвали суду касаційної інстанції 

1. Ухвала суду касаційної інстанції складається з: 

1) вступної частини із зазначенням: 

дати і місця її постановлення; 

найменування суду касаційної інстанції, прізвищ та ініціалів суддів і 

секретаря судового засідання; 

найменування (номера) кримінального провадження; 

прізвища, ім'я і по батькові обвинуваченого, засудженого, року, місяця і 

дня його народження, місця народження і місця проживання; 

закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає 

кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється 
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(обвинувачується) особа; 

імен (найменувань) учасників судового провадження; 

2) мотивувальної частини із зазначенням: 

короткого змісту вимог касаційної скарги та оскаржених судових рішень; 

узагальнених доводів особи, яка подала касаційну скаргу; 

узагальненого викладу позиції інших учасників судового провадження; 

встановлених судами першої та апеляційної інстанцій обставин; 

мотивів, з яких виходив суд касаційної інстанції при постановленні 

ухвали, і положення закону, яким він керувався; 

3) резолютивної частини із зазначенням: 

висновку суду касаційної інстанції по суті вимог касаційної скарги; 

розподілу процесуальних витрат; 

строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. 

2. При залишенні касаційної скарги без задоволення в ухвалі 

зазначається, якими нормами права спростовуються її доводи. 

3. При скасуванні або зміні судових рішень в ухвалі має бути зазначено, 

які статті закону порушено та в чому саме полягають ці порушення. 

 Повернення матеріалів кримінального провадження 

1. Після закінчення касаційного провадження матеріали кримінального 

провадження не пізніше як у семиденний строк направляються до суду 

першої інстанції, якщо інше не випливає з судового рішення суду касаційної 

інстанції. 

 

3. Провадження у Верховному Суді України (гл.33 ст.ст.444-458) 

 

Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України 

1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, 

що набрали законної сили, є: 

1) неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих 

норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних 
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суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення покарання, 

звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло 

ухвалення різних за змістом судових рішень; 

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при 

вирішенні справи судом. 

2. Перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини 

першої цієї статті, з метою застосувати закон про більш тяжке кримінальне 

правопорушення або збільшити обсяг обвинувачення чи з інших підстав 

погіршити становище засудженого, а також виправдувального вироку, 

ухвали чи постанови про закриття справи не допускається. 

Право на звернення про перегляд судових рішень Верховним Судом 

України 

1. Особи, визначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати заяву 

про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1 частини 

першої статті 445 цього Кодексу, після його перегляду в касаційному 

порядку. 

2. Заяву про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 

2 частини першої статті 445 цього Кодексу, вправі подати особа, на користь 

якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною. 

3. Заява про перегляд судового рішення Верховного Суду України у 

кримінальній справі може бути подана з підстави, передбаченої пунктом 2 

частини першої статті 445 цього Кодексу. 

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. 

Строк подання заяви про перегляд судового рішення 

1. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 
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1 частини першої статті 445 цього Кодексу, 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 пунктом 1 

частини першої статті 445 цього Кодексу, якщо воно ухвалено пізніше. 

2. Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 

2 частини першої статті 445 цього Кодексу, може бути подана протягом 

трьох місяців з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало 

відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного. 

3. Перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або 

інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з 

підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, 

допускається лише протягом установлених законом строків давності 

притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з 

дня постановлення такого судового рішення. 

4. Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для 

перегляду справи в інтересах його реабілітації. 

5. У разі пропущення строку, встановленого частинами першою - третьою 

цієї статті, 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. 

Вимоги до заяви про перегляд судового рішення 

1. Заява про перегляд судового рішення Верховним Судом України 

подається у письмовій формі. 
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2. 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) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону 

України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 1 

частини першої статті 445 цього Кодексу; 

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у зв'язку з 

ухваленням рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, якщо заява подана з підстави, передбаченої пунктом 2 

частини першої статті 445 цього Кодексу; 

5) вимоги особи, яка подає заяву; 

6) у разі необхідності - клопотання; 

7) перелік матеріалів, які додаються. 

3. Заява підписується особою, яка її подає. До заяви додається 

оформлений належним чином документ, що підтверджує повноваження 

особи, яка її подає, відповідно до вимог цього Кодексу. 

Порядок подання заяви про перегляд судового рішення 

1. Заява про перегляд судового рішення подається до Верховного Суду 

України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ. 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, в яких має місце неоднакове 

застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону 

України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь, якщо заява про перегляд судових рішень подається з 
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підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу; 

4) 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 пунктом 2 частини 

першої статті 445 цього Кодексу. 

Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим 

спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

1. Заява про перегляд судового рішення, яка надійшла до Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

реєструється в день її надходження та не пізніше наступного дня 

передається судді-доповідачу. 

2. Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку відповідності 

заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву подано без додержання 

вимог статей 448 і 449 цього Кодексу, заявник письмово повідомляється про 

недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. 

3. Якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений строк, вона 

вважається поданою у день первинного її подання до Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 

4. 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 подано від імені особи, яка не має відповідних повноважень; 

4) є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за 

наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав. 

5. Повернення заяви з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, 

не перешкоджає повторному зверненню у разі належного оформлення заяви 

або з інших підстав, ніж ті, які були предметом розгляду. 

Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і 
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кримінальних справ справи до провадження 

1. Вирішення питання про допуск справи до провадження здійснюється 

колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ, яка формується без участі суддів, 

що ухвалили рішення, яке оскаржується. 

2. Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження заяви постановляє 

ухвалу. Ухвала постановляється в нарадчій кімнаті з додержанням вимог, 

передбачених статтями 367 і 375 цього Кодексу, без виклику учасників 

судового провадження. Ухвала про допуск справи до провадження або про 

відмову в такому допуску має бути вмотивованою. 

3. Ухвала про допуск справи до провадження разом із самою заявою про 

перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсилається до 

Верховного Суду України протягом п'яти днів з дня її постановлення. Копія 

ухвали про допуск справи надсилається разом із копією заяви учасникам 

судового провадження, а в разі відмови у допуску - особі, яка подала заяву. 

4. Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до 

провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 445 

цього Кодексу, буде встановлено, що порушення Україною міжнародних 

зобов'язань є наслідком недотримання норм процесуального права, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

постановляє ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання 

про необхідність витребування справи. Розгляд такої справи здійснюється 

колегією у складі п'яти суддів Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для 

перегляду справ у касаційному порядку. 

Підготовка до перегляду судового рішення у Верховному Суді України 

1. Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про 

перегляд судового рішення та доданими до неї документами реєструється у 
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день її надходження та не пізніше наступного дня передається судді-

доповідачу. Суддя-доповідач протягом трьох днів постановляє ухвалу про 

відкриття провадження та надсилає її копії учасникам судового 

провадження. 

2. Суддя-доповідач протягом п'ятнадцяти днів з дня відкриття 

провадження здійснює підготовку до перегляду судового рішення 

Верховним Судом України: 

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та направляє її до 

відповідного суду; 

2) визначає порядок розгляду справи (у відкритому або закритому 

судовому засіданні у випадках, установлених цим Кодексом); 

3) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви про 

перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке 

питання не розглядалося у Вищому спеціалізованому суді України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ; 

4) має право доручати відповідним фахівцям Науково-консультативної 

ради при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо 

норми закону України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково 

застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь; 

5) має право визначати органи державної влади, представники яких 

можуть надати в суді пояснення, корисні для вирішення справи, та дає 

розпорядження про їх виклик до суду; 

6) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про усунення 

розбіжностей у застосуванні норми матеріального права. 

3. За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує 

доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення 

справи до розгляду Верховним Судом України. 

Порядок розгляду справи Верховним Судом України 

1. У Верховному Суді України справа про перегляд судового рішення з 
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підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 445 цього Кодексу, 

розглядається на засіданні Судової палати у кримінальних справах 

Верховного Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності 

на ньому не менше двох третин суддів від складу Судової палати у 

кримінальних справах Верховного Суду України. 

2. Справа про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої 

пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, розглядається на 

спільному засіданні всіх судових палат Верховного Суду України. Засідання 

є правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин суддів 

від складу Верховного Суду України, визначеного законом. 

3. Відкриття судового засідання, роз'яснення його учасникам прав та 

обов'язків, оголошення складу суду і роз'яснення права відводу 

здійснюються за правилами параграфа 3 глави 28 цього Кодексу. 

4. Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині третій цієї 

статті, та розгляду клопотань учасників судового провадження суддя-

доповідач доповідає в необхідному обсязі про зміст вимог, викладених у 

заяві, яка надійшла до Верховного Суду України, та результати проведених 

ним підготовчих дій. 

5. Особа, яка подала заяву до Верховного Суду України, у разі її прибуття 

у судове засідання має право надати пояснення по суті заявлених вимог. 

Якщо такі заяви, крім сторони обвинувачення, подали інші особи, першою 

дає пояснення сторона обвинувачення. Для з'ясування сутності норми закону 

України про кримінальну відповідальність, яка неоднаково застосована, 

можуть заслуховуватися пояснення представників органів державної влади. 

6. Неприбуття учасників судового провадження, які належним чином 

повідомлені про дату, час і місце розгляду справи, для участі у судовому 

засіданні не перешкоджає судовому розгляду справи. 

7. Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у частині 

п'ятій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового 

рішення. 
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8. Нарада суддів проводиться з додержанням вимог, передбачених 

статтями 367 і 375 цього Кодексу. 

9. Строк розгляду заяви про перегляд судового рішення Верховним 

Судом України не може перевищувати одного місяця з дня надходження 

справи до суду. 

Повноваження Верховного Суду України 

1. За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу суду 

постановляється одна з таких ухвал: 

1) про повне або часткове задоволення заяви; 

2) про відмову в задоволенні заяви. 

2. Судді, які не погоджуються з ухвалою, можуть висловити окрему 

думку, що додається до ухвали. 

3. Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути 

оскаржена, крім як з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої статті 

445 цього Кодексу. 

Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви 

1. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з 

підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу. 

2. Якщо Верховний Суд України встановить, що судове рішення у справі, 

яка переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 

445 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його повністю чи частково, 

змінює його і ухвалює нове судове рішення або направляє справу на новий 

розгляд до суду касаційної інстанції. У мотивувальній частині ухвали має 

міститися обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з 

цього питання. У резолютивній частині нового судового рішення має 

міститися висновок про те, як саме має застосовуватися відповідна норма 

закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно 

небезпечних діянь. 

3. Якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, передбаченої 

пунктом 2 частини першої статті 445 цього Кодексу, Верховний Суд України 
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скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і має право ухвалити 

нове судове рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який 

виніс оскаржуване рішення. 

4. Ухвала Верховного Суду України про задоволення заяви має бути 

вмотивованою. 

Ухвала Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви 

1. Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо 

обставини, які стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися. 

2. Ухвала про відмову в задоволенні заяви повинна бути вмотивованою. У 

мотивувальній частині ухвали про відмову в задоволенні заяви у зв'язку з 

правильним застосуванням судом касаційної інстанції норми закону України 

про кримінальну відповідальність має міститися обґрунтування з цього 

питання, а в резолютивній частині - висновок про те, як саме має 

застосовуватися відповідна норма закону України про кримінальну 

відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь. 

 Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення 

1. Ухвала Верховного Суду України повинна бути виготовлена та 

направлена учасникам судового провадження не пізніше п'яти днів з дня 

закінчення розгляду справи. 

 Обов'язковість судових рішень Верховного Суду України 

1. Висновки Верховного Суду України, викладені у його ухвалах, у 

випадках, передбачених у частині другій статті 455 і частині другій статті 

456 цього Кодексу, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, 

які застосовують у своїй діяльності відповідну норму закону, та для всіх 

судів України. 

2. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 

встановлену законом. 

3. Рішення Верховного Суду України, ухвалені за результатами розгляду 

заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених статтею 445 

цього Кодексу, підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті 



 198 

Верховного Суду України не пізніш як через десять днів з дня їх ухвалення. 

 

4. Провадження за нововиявленими обставинами (гл.34, ст.ст.459-467) 

Підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами 

1. Судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за 

нововиявленими обставинами. 

2. Нововиявленими обставинами визнаються: 

1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу 

висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, 

потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок; 

2) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час 

кримінального провадження; 

3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення 

вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути; 

4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, 

іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом; 

5) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при 

ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше 

виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що 

належить переглянути. 

3. Обставини, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, 

повинні бути встановлені вироком суду, що набрав законної сили, а при 

неможливості ухвалення вироку - підтверджені матеріалами розслідування. 

4. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі 

прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими 

скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час 

здійснення провадження, не допускається. 

Право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами 
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Учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд 

за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, 

яке набрало законної сили. 

Строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами 

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка 

звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. 

Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку 

допускається лише протягом передбачених законом строків давності 

притягнення до кримінальної відповідальності. 

За наявності обставин, які підтверджують вчинення особою більш 

тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, за яке вона була засуджена, 

судове рішення може бути переглянуто за нововиявленими обставинами 

протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за 

більш тяжке кримінальне правопорушення. 

За наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого 

або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення, перегляд 

судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено. 

Вимогами до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами є 

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

подається в письмовій формі. 

2. У заяві про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами зазначаються: 

1) найменування суду, до якого подається заява про перегляд; 

2) прізвище, ім'я, по батькові (найменування), поштова адреса особи, яка 

подає заяву, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо 

такі є; 

3) судове рішення, про перегляд якого за нововиявленими обставинами 
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подається заява; 

4) обставини, що могли вплинути на судове рішення, але не були відомі 

та не могли бути відомі суду та особі, яка звертається із заявою, під час 

судового розгляду; 

5) обґрунтування з посиланням на обставини, що підтверджують 

наявність нововиявлених обставин, та зміст вимог особи, яка подає заяву, до 

суду; 

6) перелік документів та інших матеріалів, які додаються. 

3. Заява підписується особою, яка її подає. Якщо заяву подає захисник, 

представник потерпілого, то до неї додаються оформлені належним чином 

документи, що підтверджують його повноваження відповідно до вимог 

цього Кодексу. 

4. До заяви додаються копії заяви в кількості, необхідній для їх 

надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам 

судового провадження. Ця вимога не поширюється на особу, яка тримається 

під вартою. 

5. Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи або копії 

документів, які мають значення для кримінального провадження і не були 

відомі на час ухвалення судового рішення. 

Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами 

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок 

незнання про існування таких обставин. 

2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або 

необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він 

був. 

Відкриття кримінального провадження за нововиявленими обставинами 

1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, 
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що надійшла до суду, передається в порядку черговості судді суду. У 

розгляді заяви та перегляді судового рішення за нововиявленими 

обставинами не має права брати участь суддя, який брав участь в ухваленні 

судового рішення, про перегляд якого порушується питання. 

2. Не пізніше наступного дня після надходження заяви до суду суддя 

перевіряє її відповідність вимогам статті 462 цього Кодексу і вирішує 

питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими 

обставинами. 

3. До заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами, яка не оформлена згідно з вимогами, передбаченими статтею 

462 цього Кодексу, застосовуються правила частини третьої статті 429 цього 

Кодексу. Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом 

із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами й 

усіма доданими до неї матеріалами. 

4. Відкривши кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, 

суддя надсилає учасникам судового провадження копії ухвали про відкриття 

провадження, заяви про перегляд і призначає дату, час та місце судового 

засідання, про що повідомляє зазначених осіб. 

Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими 

обставинами та її наслідки 

1. Особа, яка подала заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, має право відмовитися від заяви до початку 

судового розгляду. У разі прийняття відмови від заяви суд закриває 

кримінальне провадження за нововиявленими обставинами, про що 

постановляє ухвалу. 

2. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами, не має права повторно звертатися до суду з 

такою самою заявою з тих самих підстав. 

Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими 

обставинами 
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1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами 

розглядається судом протягом двох місяців з дня її надходження згідно з 

правилами, передбаченими цим Кодексом для кримінального провадження в 

суді тієї інстанції, яка здійснює перегляд. 

2. Учасники судового провадження повідомляються про дату, час та 

місце розгляду заяви. Неприбуття у судове засідання осіб, які були 

належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду заяви і перегляду 

судового рішення. 

3. Суд своєю ухвалою має право зупинити виконання судового рішення, 

яке переглядається за нововиявленими обставинами, до закінчення 

перегляду. 

4. Суд має право не досліджувати докази щодо обставин, що встановлені 

в судовому рішенні, яке переглядається за нововиявленими обставинами, 

якщо вони не оспорюються. 

Судове рішення за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами 

1. Суд має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи 

постановити ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за 

нововиявленими обставинами без задоволення. При ухваленні нового 

судового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної 

інстанції. 

2. Судове рішення за наслідками кримінального провадження за 

нововиявленими обставинами може бути оскаржене в порядку, 

передбаченому цим Кодексом для оскарження судових рішень суду 

відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням 

втрачають законну силу судові рішення інших судів у цьому кримінальному 

провадженні. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Формою реалізації судової влади є правосуддя, яке, на наш погляд, було б 

помилково обмежувати лише діяльністю судів першої інстанції, оскільки 

важливе значення для забезпечення прав і законних інтересів учасників 

кримінального судочинства, прийняття законного, обґрунтованого і 

справедливого рішення у справі має діяльність вищестоящих судів з перегляду 

судових рішень. 

Право на перегляд судового рішення  є міжнародним стандартом, 

оскільки гарантувати справедливість судового рішення неможливо без 

забезпечення права зацікавленої особи на його перевірку іншим складом суду. 

 

 

 

ТЕМА 13. Особливі порядки кримінального провадження 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН: 

 

  

Вступ 

1. Поняття кримінально-процесуальної форми. 

2. Кримінальне провадження на підставі угод. 

3. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 

4. Кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб. 

5. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 

6. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру. 

7. Кримінальне провадження, яке містить державну таємницю. 
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8. 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. 
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ВСТУП 

 

Законодавство України передбачає єдиний порядок кримінального 

провадження. Це логічно витікає із принципу рівності громадян перед законом і 

судом передбаченому Конституцією України. Разом з тим у зв’язку з 

існуванням особливих умов, таких як наприклад готовність сторін до 

компромісу, незначна суспільна небезпека злочину, особливий суб’єкт злочину 

та ін. процесуальний закон допускає провадження, яке відрізняється від 

звичайного. В такому випадку мова йде про особливі (диференційовані) 

порядки провадження. Кримінальний процесуальний кодекс України 

передбачає декілька особливих порядків провадження (Розділ VI): 



 208 

-  кримінальне провадження на підставі угод (Глава 35); 

-  кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення (Глава 36); 

-  кримінальне провадження щодо окремої категорії осіб (Глава 37); 

-  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). 

Перераховані форми провадження є особливо важливими для 

кримінального процесу. Завдяки цим порядкам провадження по-перше 

створюються додаткові гарантії законності щодо дотримання прав людини під 

час розслідування злочину, по-друге вони створюють можливість застосувати 

спрощене провадження, коли злочин не становить великої суспільної 

небезпеки. Особливої уваги заслуговує кримінальне провадження на підставі 

угод. Цей інститут є абсолютно новим для кримінального процесу України і 

практики його застосування немає, але можливості його застосування для 

ефективного правосуддя в Україні очевидні. Так, наприклад у США в 90 

відсотків кримінальних справ обвинувачені визнають свою вину. Приблизно 50 

відсотків зізнань – це результат домовленості між обвинувачем і прокурором. 

Угоди про визнання вини відбуваються тому, що прокурор може «продати» 

існуючі в ньому сумніви, викликані нестачею доказів, за більш м’який вирок. 

Причому угоди про визнання вини не є таємною операцією, яка здійснюється в 

томному кутку. Це цілком визнана й відкрита процедура. 

У науці кримінального процесу існує дискусія щодо необхідності 

існування особливого провадження щодо окремих посадових осіб України. 
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Мова йде про народних депутатів, суддів, Президента України та ін. Принцип 

рівності громадян перед законом і судом (ст. 24 Конституції України) 

передбачає що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є 

рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками. Виходячи з цього принципу існування будь-яких особливих 

проваджень, які надають привілеї або переваги при здійсненні кримінального 

провадження є неприпустимими. Разом з тим особливий порядок провадження 

щодо згаданих посадових осіб надає їм додаткові законодавчі гарантії більш 

ефективно і незалежно здійснювати свою професійну діяльність. Цю проблему 

повинне вирішити подальше вдосконалення кримінально-процесуального 

законодавства з урахування норм міжнародного законодавства щодо цього 

питаня. 

 

1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ 

 

При здійсненні розслідування посадовим особам дуже важливо 

дотримуватися певних передбачених законом правил. Принцип рівності 

громадян перед законом і судом (ст. 24 Конституції України) передбачає що 

громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками. З цього можна зробити висновок, що і провадження у випадку 

вчинення злочину повинно здійснюватися за однаковими правилами до всіх 

категорій громадян. Наука кримінального процесу для визначення цих правил 

використовує термін кримінально-процесуальна форма. Кримінально-

процесуальна форма це передбачений кримінально-процесуальним законом 

порядок здійснення кримінально-процесуальної діяльності як окремих слідчих і 
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процесуальних дій так і всього кримінального провадження. 

Для забезпечення принципу рівності громадян перед судом найбільш 

ефективним є створення єдиного стандартизованого порядку провадження по 

злочинам. Створення єдиного порядку провадження має назву уніфікація 

кримінально-процесуальної форми. Разом з тим неможливо в усіх випадках 

застосувати стандартний порядок провадження. Це пов’язано з тим, що в 

певних випадках процесуальна форма повинна враховувати суттєві обставини, 

які впливають на провадження. Мова може йти про, наприклад, незначну 

суспільну небезпеку злочину, у таких випадках закон передбачає обов’язково 

наявність заяви громадянина без якої провадження неможливе, в інших 

випадках провадження потребує додаткових гарантій законності наприклад 

щодо неповнолітніх, обмежено осудних тощо. У цих і інших передбачених 

законом випадках провадження здійснюється не за загальною, а за особливою, 

передбаченою для конкретного випадку процедурою. Для наукового 

визначення таких випадків використовується такий термін як диференціація 

кримінально-процесуальної форми, адже мова йде про особливі 

(диференційовані) форми провадження. 

Питання визначення кримінально-процесуальної форми є дискусійним. 

Вчені-процесуалісти по різному підходять до його визначення. Так В.М. 

Тертишник визначає процесуальну форму як відповідні змісту і принципам 

кримінального процесу, передбачені кримінально-процесуальним правом 

умови, послідовність та порядок діяльності учасників процесу, засоби реалізації 

ними своїх прав, свобод і обов’язків, процедура здійснення окремих 

процесуальних дій та прийняття юридичних рішень, а також режим 

документування процесуальної діяльності, покликані забезпечити розв’язання 

завдань і досягнення мети кримінального процесу. 

Л.Д. Удалова визначає процесуальну форму як передбачений 

кримінально-процесуальним законом порядок усієї кримінально-процесуальної 

діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду, а також 

громадян та юридичних осіб, залучених до сфери цієї діяльності. Зокрема й 
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порядок вчинення та оформлення певних процесуальних дій, прийняття, 

оформлення і звернення до виконання процесуальних рішень. 

Якуб М.Л. під процесуальною формою (процесуальним порядком) 

розуміє як умови і послідовність провадження окремих процесуальних дій і 

прийняття рішень, так і умови провадження по справі в цілому, тобто всі форми 

судочинства в їх сукупності, в їх системі як єдине ціле. Відповідно мова може 

йти і про процесуальні форми судочинства, і про процесуальну форму 

провадження окремої дії. Згодні з цим визначенням також Коваленко Є.Г. і 

Маляренко В.Т. 

Благута Р.І., Сергієнко Л.О., Устюгова О.Є. вважають, що кримінально-

процесуальна форма – це закріплена кримінально-процесуальним правом 

структура всього кримінального процесу в цілому і окремих його стадій, умови, 

послідовність, порядок провадження процесуальних дій та оформлення їх у 

правових актах. 

Аналізуючи ці визначення можна зробити висновок, що в цілому їхній 

зміст багато в чому схожий. Автори погоджуються, що кримінально-

процесуальна форма це передбачений законом порядок провадження 

процесуальних дій при здійсненні провадження по злочинам. З таким змістом 

можна погодитися. Як загальне визначення кримінально-процесуальної форми 

можна запропонувати наступне – це передбачений кримінально-процесуальним 

законом порядок кримінально-процесуальної діяльності суб’єктів 

кримінального процесу, засоби реалізації ними своїх прав, свобод і обов’язків, 

порядок вчинення та оформлення певних процесуальних дій, прийняття, 

оформлення і звернення до виконання процесуальних рішень 

Важливість процесуальної форми у тому, що вона є однією з 

кримінально-процесуальних гарантій і відповідно забезпечує виконання 

завдань кримінального судочинства і є засобом забезпечення кримінально-

процесуальної діяльності. Дотримання процесуальної форми суб’єктами 

кримінального процесу є обов’язковим, порушення передбаченого законом 

порядку провадження буде мати наслідком скасування прийнятого юридичного 
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рішення. 

Процесуальна форма повинна відповідати певним вимогам: доцільності 

(забезпечувати швидке, безпомилкове й ефективне правосуддя); простоти (бути 

вільною від непотрібних бюрократичних формальностей); надійності 

(гарантувати досягнення істини і справедливості); толерантності (забезпечувати 

повагу до прав і свобод людини), ясності, моральності та етичності. 

Особливості кримінально-процесуальної форми наступні: 

- перевага принципу публічності над диспозитивністю при вирішенні 

питання щодо вибору учасниками процесу способу поведінки; 

- забезпечення належної поведінки учасників процесу мірами державного 

примусу; 

- залежність характеру примусу від суспільної небезпечності вчиненого 

злочину; 

- правосуддя як єдиний спосіб покладання кримінальної відповідальності та 

призначення винуватому справедливого покарання чи виправдання 

невинуватого; 

-  існування інституту захисту прав і законних інтересів підозрюваного. 

Значення процесуальної форми полягає в тому, що вона: 

 

-  визначає стабільну та юридично доцільну процедуру судочинства; 

- оптимізує й активізує діяльність щодо розв’язання завдань кримінального 

процесу; 

-  надає правове поле для встановлення єдиної для всіх законності; 

- створює систему необхідних гарантій встановлення істини, захисту прав і 

свобод людини та забезпечення справедливості; 

- забезпечує реалізацію принципів правової держави в сфері правосуддя й 

створює необхідний для цього режим законності 

-   забезпечує виховний вплив кримінального процесу. 

Як вже зазначалося вище законодавством передбачений єдиний порядок 

провадження, у зв’язку з чим мова йде про уніфікацію кримінально-
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процесуальної форми тобто створення однакового порядку провадження. Разом 

з тим існують особливі (диференційовані) порядки провадження. 

Диференціація кримінально-процесуальної форми є такою будовою 

судочинства, при якій поряд із звичайним порядком мають місце процесуальні 

форми, які передбачають як спрощення процедури у нескладних справах, так і 

її ускладнення про найбільш небезпечні злочини, або справи, що потребують 

особливої процесуальної захищеності законних інтересів обвинуваченого або 

інших учасників судочинства. 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає такі особливі 

(диференційовані) порядки кримінального 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); 

-       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). 

 

2. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ НА ПІДСТАВІ УГОД 

 

Перш ніж говорити про досить новий для України порядок кримінального 

провадження – угоди, слушно було б дослідити досвід інших країн по 
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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. 

 

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 
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правозастосовна процедура без правової регламентації. Сутність медіації 

полягає у такому. 

Особа, яка вчинила заборонене кримінальним законом діяння, 

відшкодовує шкоду відповідно до мирової угоди, що її укладають сторони, а 

прокурор відмовляється від порушення публічного позову. 

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». 

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 
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«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 

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 публічного 

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). 
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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?" 

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. 
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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 
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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 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: 



 220 

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, 

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. 
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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 обставини, беззастережне визнання 



 222 

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 



 223 

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; 

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;  
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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 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 
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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. 

 

3. КРИМІНАЛЬНЕ 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. 
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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: 
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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 

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 
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(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-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 
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(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, 
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заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем 

або їх пошкодження) Кримінального кодексу України – якщо вони вчинені 

чоловіком (дружиною) потерпілого, іншим близьким родичем 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 
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потерпілим та підозрюваним. 

 

4. КРИМІНАЛЬНЕ 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 

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 
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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 

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. 
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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 
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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 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 
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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: 

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 
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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. 

 

5. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 

 

Наявність особливого провадження у справах про злочини неповнолітніх 

зумовлено необхідністю досягнення таких цілей: 

1) кримінологічної, що полягає у запобіганні злочинам неповнолітніх; 

2) правових: 

- встановлення істини у кримінальних справах для правильного, а, отже, і 

справедливого їх вирішення; 

- забезпечення належної правової захищеності неповнолітнього 

обвинуваченого. 

Складнощі у досягненні цих цілей зумовлено віковими соціально-

психологічними рисами неповнолітніх. Найбільшою мірою в ході застосування 

кримінально-процесуальних норм має бути враховано такі характеристики: 

незрілість мислення; брак достатнього соціального досвіду; нестабільність 
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психіки; підвищену емоційність; підвищену навіюваність і самонавіюваність; 

схильність до фантазій. 

Перераховані характеристики неповнолітніх впливають на те, що 

урочистість судового процесу в їхніх очах слугує возвеличенню злочину і 

породжує прагнення до «слави» серед однолітків. Окрім того, під час процесу з 

участю неповнолітніх їм стають відомими такі сторони злочинної діяльності, 

від яких цих осіб слід оберігати, аби не перетворити кримінальне провадження 

на кримінальну «школу». Зазначені обставини зумовлюють особливий порядок 

провадження у кримінальних справах неповнолітніх. 

Загальні особливості кримінального процесу визначено положеннями ч. 4 

ст. 14 Міжнародного акта про громадянські і політичні права, згідно з якою 

«стосовно неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб враховувались їх вік 

і бажаність сприяння їх перевихонанню». 

На підставі вікових соціально-психологічних характеристик 

неповнолітніх Генеральна Асамблея ООН розробила «Мінімальні стандартні 

правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються підправлення 

правосуддя щодо неповнолітніх», більше відомі як «Пекінські правила» (1985 

р.). Ці Правила передбачають: 

-створення спеціалізованих судів у справах неповнолітніх; 

-наявність в осіб, які здійснюють кримінальний процес у справах 

неповнолітніх, відповідної кваліфікації; 

-побудову судового розгляду таким чином, щоб він забезпечував інтереси 

неповнолітніх; 

-забезпечення конфіденційності, щоб уникнути завдання шкоди 

неповнолітнім і через непотрібну гласність або шкоду їх репутації тощо. 

Кримінальний процесуальний кодекс визначає, що кримінальне 

провадження щодо неповнолітніх здійснюється за загальними правилами, але з 

урахуванням особливостей передбачених законом. Порядок кримінального 

провадження щодо неповнолітніх визначається главою 38 КПК. 

Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі 
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під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного 

характеру, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у 

ньому участь, зобов’язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що 

найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його 

віковим та психологічним особливостям, роз’яснювати суть процесуальних дій, 

рішень та їх значення, вислуховувати його аргументи при прийнятті 

процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на 

уникнення негативного впливу на неповнолітнього. 

Під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних 

правопорушень, вчинених неповнолітніми з’ясовуються наступні обставини: 

1)  подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, 

форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також 

розмір процесуальних витрат; 

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 

5)  обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання (ст. 91 КПК) 

Крім обставин, передбачених ст. 91 КПК у кримінальному провадження 

щодо неповнолітніх також з’ясовуються: 

1) повні і всебічні відомості про особу неповнолітнього: його вік (число, 

місяць, рік народження), стан здоров’я та рівень розвитку, інші соціально-

психологічні риси особи, які необхідно враховувати при індивідуалізації 

відповідальності чи обранні заходу виховного характеру. При наявності даних 

про розумову відсталість неповнолітнього, не пов’язану з психічною хворобою, 

повинно бути також з’ясовано, чи міг він повністю усвідомлювати значення 
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своїх дій і в якій мірі міг керувати ними; 

2) ставлення неповнолітнього до вчиненого ним діяння; 

3) умови життя та виховання неповнолітнього; 

4) наявність дорослих підбурювачів та інших співучасників кримінального 

правопорушення. 

У разі необхідності для вирішення питання про наявність у 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого психічного захворювання чи 

затримки психічного розвитку та його здатності повністю або частково 

усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними в конкретній ситуації 

призначається комплексна психолого-психіатрична експертиза. 

Для з’ясування рівня розвитку, інших соціально-психологічних рис особи 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, які необхідно враховувати 

при призначенні покарання і обранні заходу виховного характеру, може бути 

призначена психологічна експертиза. 

При дослідженні умов життя та виховання неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого належить з’ясувати: 

1) склад сім'ї неповнолітнього, обстановку в ній, взаємини між дорослими 

членами сім'ї та дорослими і дітьми, ставлення батьків до виховання 

неповнолітнього, форми контролю за його поведінкою, морально-побутові 

умови сім’ї; 

2)  обстановку в школі чи іншому навчальному закладі або на виробництві, 

де навчається або працює неповнолітній, його ставлення до навчання чи 

роботи, взаємини з вихователями, учителями, однолітками, характер і 

ефективність виховних заходів, які раніше застосовувалися до нього; 

3) зв’язки і поведінку неповнолітнього поза домом, навчальним закладом та 

роботою. 

Батьки або інші законні представники неповнолітнього беруть участь у 

кримінальному провадженні за участю неповнолітнього підозрюваного, 

обвинуваченого. 

Законні представники викликаються в судове засідання. Їхнє неприбуття 
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не зупиняє судового провадження, крім випадків, коли суд визнає необхідною 

їх участь. Вони перебувають у залі судового засідання протягом усього 

судового провадження, а в разі необхідності можуть бути допитані як свідки. 

У виняткових випадках, коли участь законного представника може 

завдати шкоди інтересам неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, суд 

за його клопотанням, клопотанням прокурора чи за власною ініціативою своєю 

ухвалою має право обмежити участь законного представника у виконанні 

окремих процесуальних чи судових дій або усунути його від участі у 

кримінальному провадженні і залучити замість нього іншого законного 

представника. 

Неповнолітній підозрюваний, обвинувачений повідомляється або 

викликається слідчим, прокурором чи судом через його батьків або інших 

законних представників. Інший порядок допускається лише в разі, якщо це 

зумовлюється обставинами, встановленими під час кримінального 

провадження. 

Допит неповнолітнього підозрюваного здійснюється згідно з загальними 

правилами, у присутності захисника. 

У випадку, коли неповнолітній не досяг шістнадцяти років або якщо 

неповнолітнього визнано розумово відсталим, при його допиті за рішенням 

слідчого, прокурора або за клопотанням захисника забезпечуються участь 

педагога, психолога або законного представника. 

До початку допиту педагогу, психологу або законному представнику 

роз’яснюється їхнє право за дозволом ставити запитання неповнолітньому 

підозрюваному. 

За наявності підстав, передбачених законом, до неповнолітнього з 

урахуванням його вікових та психологічних особливостей, роду занять може 

бути застосовано один із запобіжних заходів. 

Затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до 

неповнолітнього лише у разі, якщо він підозрюється, обвинувачується у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину за умови, що застосування 
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іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, передбаченим 

законом. 

Про затримання і взяття під варту неповнолітнього негайно сповіщаються 

його батьки чи особи, які їх замінюють. 

До неповнолітніх підозрюваних, обвинувачених, крім загальних 

запобіжних заходів, може застосовуватися передача їх під нагляд батьків, 

опікунів чи піклувальників, а до неповнолітніх, які виховуються в дитячій 

установі – передача їх під нагляд адміністрації цієї установи. 

Передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд 

батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи полягає у 

взятті на себе будь-ким із зазначених осіб або представником адміністрації 

дитячої установи письмового зобов’язання забезпечити прибуття 

неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого до слідчого, прокурора, суду, 

а також його належну поведінку. 

Передання під нагляд батьків та інших осіб можлива лише за їхньої на це 

згоди та згоди неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого. Особа, яка 

взяла зобов’язання про нагляд, має право відмовитися від подальшого 

виконання цього зобов’язання, заздалегідь про це повідомивши. 

До передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд 

суд зобов’язаний зібрати відомості про особу батьків, опікунів або 

піклувальників, їхні стосунки з неповнолітнім і впевнитися в тому, що вони 

можуть належно здійснювати нагляд за неповнолітнім. 

При відібранні зобов’язання про взяття під нагляд батьки, опікуни, 

піклувальники, адміністрація дитячої установи попереджаються про характер 

підозри, обвинувачення неповнолітньому і про їхню відповідальність у разі 

порушення взятого на себе зобов’язання. При порушенні цього зобов’язання на 

батьків, опікунів і піклувальників накладається грошове стягнення в розмірі від 

2 до 5 розмірів мінімальної заробітної плати. 

Питання передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під 

нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установи 
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розглядається за клопотанням прокурора за правилами обрання запобіжного 

заходу або за клопотанням сторони захисту під час розгляду питання про 

обрання запобіжного заходу. 

Якщо неповнолітній підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення разом із повнолітнім, повинна бути з’ясована можливість 

виділення в окреме цього кримінального провадження щодо неповнолітнього 

під час досудового розслідування. 

Під час судового розгляду суд, вислухавши думку прокурора, захисника і 

законного представника неповнолітнього обвинуваченого, має право своєю 

ухвалою видалити його із залу судового засідання на час дослідження обставин, 

що можуть негативно вплинути на нього. 

Після повернення неповнолітнього обвинуваченого головуючий 

знайомить його з результатами дослідження обставин, проведеного у його 

відсутності, і надає йому можливість поставити запитання особам, які були 

допитані у його відсутності. 

Про час і місце судового розгляду за участю неповнолітнього 

обвинуваченого суд повідомляє відповідну службу у справах дітей та 

кримінальну міліцію у справах дітей. Суд має право також викликати в судове 

засідання представників цих установ. 

Представники служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах 

дітей мають право заявляти клопотання, ставити запитання неповнолітньому 

обвинуваченому, його законному представнику, потерпілому, свідкам, експерту 

і спеціалісту, висловлювати думку з приводу найбільш доцільних заходів щодо 

обвинуваченого з метою його перевиховання. 

Якщо під час досудового розслідування прокурор дійде висновку про 

можливість виправлення неповнолітнього, який обвинувачується у вчиненні 

вперше кримінального проступку, злочину невеликої тяжкості або 

необережного злочину середньої тяжкості без застосування кримінального 

покарання, він складає клопотання про застосування до неповнолітнього 

обвинуваченого примусових заходів виховного характеру і надсилає його до 
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суду. 

Клопотання про застосування до неповнолітнього обвинуваченого 

примусових заходів виховного характеру може бути складене і надіслане до 

суду за умови, що неповнолітній обвинувачений та його законний представник 

проти цього не заперечують. 

Під час судового розгляду суд може прийняти рішення про застосування 

до неповнолітнього обвинуваченого одного з примусових заходів виховного 

характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. 

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, 

які не досягли віку кримінальної відповідальності 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, провадиться внаслідок вчинення особою, яка після 

досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру провадиться згідно з 

правилами, передбаченими КПК. 

Під час досудового розслідування проводяться необхідні процесуальні дії 

для з’ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діяння та особи 

неповнолітнього. 

Участь захисника у кримінальному провадженні є обов’язковою. 

У випадку наявності достатніх підстав вважати, що особа, яка після 

досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати 

кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що 

підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки 

діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді 
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позбавлення волі на строк понад п’ять років, вона може бути поміщена в 

приймальник-розподільник для дітей на строк до тридцяти днів на підставі 

ухвали слідчого судді, суду, постановленої за клопотання прокурора згідно з 

правилами, передбаченими для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою. 

Слідчий суддя, суд зобов’язані відмовити у поміщенні особи в 

приймальник-розподільник для дітей, якщо прокурор не доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке 

підпадає під ознаки діяння, за яке Кримінальним кодексом України 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років, 

наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що особа може 

здійснити дії, передбачені ч. 1ст. 177 КПК, а саме 

1)  переховуватися від органів досудового розслідування та (або) суду, або 

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які 

мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, або 

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, 

або 

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, або 

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне 

правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, та що жоден із більш 

м’яких заходів не може запобігти цьому. 

Строк тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей може 

бути продовжено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. 

Питання скасування чи продовження строку тримання особи у приймальнику-

розподільнику для дітей вирішується в порядку, передбаченому для скасування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або продовження строку 

тримання під вартою відповідно. 

У випадку відсутності підстав для закриття кримінального провадження 
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прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає клопотання про 

застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру і 

надсилає його до суду в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні за участю прокурора, 

законного представника, захисника та представників служби у справах дітей та 

кримінальної міліції у справах дітей, якщо вони з'явилися або були викликані в 

судове засідання, згідно із загальними правилами цього Кодексу. 

Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування 

примусових заходів виховного характеру або про відмову в їх застосуванні. 

Під час постановлення ухвали в кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів виховного характеру суд з'ясовує такі 

питання: 

1)  чи мало місце суспільно небезпечне діяння; 

2) чи вчинено це діяння неповнолітнім у віці від одинадцяти років до 

настання віку, з якого настає кримінальна відповідальність за це діяння; 

3) чи слід застосовувати до нього примусовий захід виховного характеру і 

якщо слід, то який саме. 

При застосуванні до неповнолітнього примусового заходу у вигляді 

направлення до спеціального навчально-виховного закладу на кримінальну 

міліцію у справах дітей покладається обов’язок доставити неповнолітнього до 

спеціального навчально-виховного закладу. 

Ухвала, постановлена за наслідками розгляду клопотання про 

застосування примусових заходів виховного характеру, може бути оскаржена в 

порядку, передбаченому законом. 

Ухвалою суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

спеціальна навчально-виховна установа, неповнолітній може бути достроково 

звільнений від примусового заходу виховного характеру в порядку, 

передбаченому цим Кодексом. 

Ухвала суду може бути постановлена за наслідками клопотання 

неповнолітнього, його захисника, законного представника або прокурора, якщо 



 246 

поведінка неповнолітнього під час перебування у навчально-виховній установі 

свідчить про його перевиховання. При розгляді клопотання суд з’ясовує думку 

ради спеціальної навчально-виховної установи, в якій перебуває неповнолітній, 

щодо можливості його дострокового звільнення від примусового заходу 

виховного характеру. 

 

6. Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру, передбачених законом України про кримінальну 

відповідальність, провадиться у випадку наявності достатніх підстав вважати, 

що: 

1)  особа вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене законом 

України про кримінальну відповідальність, у стані неосудності; 

2) особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але 

захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку. 

Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені підстави для 

здійснення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру, слідчий, прокурор виносить постанову про зміну порядку 

досудового розслідування і продовжує його згідно з правилами, передбаченими 

цією Главою. 

Кримінально-правова оцінка суспільно небезпечного діяння, вчиненого у 

стані неосудності, повинна ґрунтуватися лише на відомостях, які 

характеризують суспільну небезпеку вчинених дій. При цьому не враховуються 

попередня судимість, факт вчинення раніше кримінального правопорушення, за 

який особу звільнено від відповідальності або покарання, факт застосування до 

неї примусового заходу медичного характеру. 

Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до осіб, які 

є суспільно небезпечними. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 
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застосування примусових заходів медичного характеру провадиться слідчим 

згідно із загальними правилами, з урахуванням особливостей передбачених 

КПК. 

Досудове розслідування щодо осіб, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення у стані обмеженої осудності, провадиться 

слідчим згідно із загальними правилами. Суд, ухвалюючи вирок, може 

врахувати стан обмеженої осудності як підставу для застосування примусового 

заходу медичного характеру. 

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру встановлюються: 

1)   час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного 

діяння, кримінального правопорушення; 

2) вчинення цього суспільно небезпечного діяння, кримінального 

правопорушення цією особою; 

3)  наявність у цієї особи розладу психічної діяльності в минулому, ступінь і 

характер розладу психічної діяльності чи психічної хвороби на час вчинення 

суспільно небезпечного діяння, кримінального правопорушення або на час 

досудового розслідування; 

4)  поведінка особи як до вчинення суспільно небезпечного діяння, 

кримінального правопорушення, так і після нього; 

5)   небезпечність особи внаслідок її психічного стану для самої себе та 

інших осіб, а також можливість спричинення іншої істотної шкоди такою 

особою; 

6)  характер і розмір шкоди, завданої суспільно небезпечним діянням, 

кримінальним правопорушенням. 

Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, 

користується правами підозрюваного, обвинуваченого в обсязі, який 

визначається характером розладу психічної діяльності чи психічного 

захворювання відповідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та 
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здійснює їх через законного представника, захисника. 

Якщо характер розладу психічної діяльності чи психічного захворювання 

особи перешкоджає проведенню процесуальних дій за її участю або участі у 

судовому засіданні, прокурор, суд мають право прийняти рішення про 

проведення відповідних процесуальних дій без участі такої особи. 

У кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру участь захисника є обов’язковою. 

До особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть 

бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 

1)  передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї 

при обов’язковому лікарському нагляді; 

2)  поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку. 

Запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення 

факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби. Застосування 

передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами. 

 

Слідчий, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для проведення 

психіатричної експертизи у випадку, якщо під час кримінального провадження 

будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час 

вчинення суспільно небезпечного діяння була у неосудному або обмежено 

осудному стані, або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, 

але після його вчинення захворіла психічною хворобою, яка позбавляє її 

можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. До таких обставин, 

зокрема, відносяться: 

1) наявність згідно із медичним документом у особи розладу психічної 

діяльності або психічного захворювання; 

2)   поведінка особи при вчиненні суспільно небезпечного діяння або після 

нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення 



 249 

сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам’яті тощо). 

У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження 

особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така 

особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше 

двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового 

розслідування – ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони в порядку, 

передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного 

заходу, а під час судового провадження – ухвалою суду. 

 

Ухвала слідчого судді про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи або відмова у такому направленні може 

бути оскаржена в апеляційному порядку. 

Кримінальне провадження, яке здійснюється у загальному порядку, 

передбаченому цим Кодексом, і кримінальне провадження щодо застосування 

примусових заходів медичного характеру можуть бути об'єднані в одне або 

виділені в окремі кримінальні провадження за наявності підстав, передбачених 

цим Кодексом. 

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру закінчується закриттям 

кримінального провадження або складенням клопотання про застосування 

примусових заходів медичного характеру. 

Про закриття кримінального провадження прокурор приймає постанову, 

яка може бути оскаржена у відповідному. Постанова про закриття 

кримінального провадження надсилається до місцевих органів охорони 

здоров’я. 

Прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складає 

клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру і 

надсилає його суду. 

Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в судовому засіданні 
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за участю прокурора, законного представника, захисника. 

Судовий розгляд завершується постановленням ухвали про застосування 

примусових заходів медичного характеру або про відмову в їх застосуванні. 

У разі об’єднання в одне провадження кримінального провадження, яке 

здійснюється у загальному порядку, та кримінального провадження щодо 

застосування примусових заходів медичного характеру вони розглядаються в 

судовому засіданні в одному кримінальному провадженні з додержанням 

передбачених вимог. Після закінчення судового розгляду суд виходить до 

нарадчої кімнати для ухвалення вироку щодо обвинуваченого та ухвали щодо 

застосування примусового заходу медичного характеру. 

Під час постановлення ухвали про застосування примусового заходу 

медичного характеру суд з’ясовує такі питання: 

1)  чи мало місце суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення; 

2)  чи вчинено це суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення особою; 

3) чи вчинила ця особа суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення в стані неосудності; 

4)  чи не захворіла ця особа після вчинення кримінального правопорушення 

на психічну хворобу, яка виключає застосування покарання; 

5)  чи слід застосовувати до цієї особи примусовий захід медичного 

характеру і якщо слід, то який саме. 

Визнавши доведеним, що ця особа вчинила суспільно небезпечне діяння в 

стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла 

на психічну хворобу, яка виключає можливість застосування покарання, суд 

постановляє ухвалу про застосування примусового заходу медичного 

характеру. 

Встановивши, що суспільно небезпечне діяння, кримінальне 

правопорушення не було вчинено або вчинено іншою особою, а також коли не 

доведено, що ця особа вчинила суспільно небезпечне діяння, кримінальне 
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правопорушення, суд постановляє ухвалу про відмову в застосуванні 

примусового заходу медичного характеру та закриває кримінальне 

провадження. 

Якщо буде встановлено, що суспільно небезпечне діяння особа вчинила в 

стані неосудності, а на момент судового розгляду видужала або внаслідок змін 

у стані її здоров’я відпала потреба в застосуванні примусового заходу 

медичного характеру, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру може бути закрите судом також, якщо неосудність особи 

на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не була встановлена, а так 

само в разі видужання особи, яка після вчинення кримінального 

правопорушення захворіла на психічну хворобу. У такому випадку, після 

закриття судом кримінального провадження щодо застосування примусових 

заходів медичного характеру прокурор повинен розпочати кримінальне 

провадження в загальному порядку. 

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів 

медичного характеру здійснюється на підставі ухвали суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого застосовується цей захід чи відбувається 

лікування. 

Зміна або припинення застосування примусових заходів медичного 

характеру здійснюється, коли особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння в 

стані неосудності, видужала або коли в результаті змін в стані її здоров'я 

відпала потреба в раніше застосованих заходах медичного характеру. 

Розгляд питання про продовження, зміну чи припинення застосування 

примусових заходів медичного характеру здійснюється за поданням 

представника медичного закладу, де тримається дана особа. До подання 

додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність 

продовження, зміни або припинення застосування таких примусових заходів. 

У разі видужання особи, яка після вчинення кримінального 
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правопорушення захворіла на психічну хворобу або в неї настав тимчасовий 

розлад психічної діяльності чи інший хворобливий стан психіки, які позбавляли 

її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними, суд на підставі 

висновку комісії лікарів-психіатрів своєю ухвалою припиняє застосування 

примусового заходу медичного характеру. 

Постановлення ухвали суду про припинення застосування примусового 

заходу медичного характеру є підставою для проведення досудового 

розслідування чи судового провадження. 

У разі засудження цієї особи до арешту, обмеження волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців чи позбавлення волі, час 

перебування її в медичній установі зараховується в строк відбування 

покарання. 

Якщо на час розгляду питання про відновлення кримінального 

провадження закінчився строк давності притягнення до кримінальної 

відповідальності або прийнято закон, який усуває кримінальну відповідальність 

за вчинене кримінальне правопорушення, кримінальне провадження підлягає 

закриттю, якщо особа, щодо якої розглядається питання, не заперечує проти 

цього. 

Ухвала суду про застосування чи відмову в застосуванні примусового 

заходу медичного характеру, продовження, зміну, припинення застосування 

примусового заходу медичного характеру або відмова у цьому може бути 

оскаржена в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

На ухвалу суду про закриття кримінального провадження щодо 

застосування примусового заходу медичного характеру в цьому випадку 

можуть бути внесені заперечення, які викладаються в апеляційній скарзі, що 

подається за наслідками судового розгляду в загальному порядку, 

передбаченому цим Кодексом 

 

7. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, ЯКЕ МІСТИТЬ ДЕРЖАВНУ 

ТАЄМНИЦЮ 



 253 

Досудове розслідування та судове провадження у кримінальному 

провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, 

проводяться з дотриманням вимог режиму секретності. 

Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, які становлять 

державну таємницю. 

До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю, допускаються особи, які мають допуск до 

державної таємниці відповідної форми та яким надано доступ до конкретної 

секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв. 

Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну 

таємницю, надається захисникам та законним представникам підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілому та їхнім представникам, перекладачу, експерту, 

спеціалісту, секретарю судового засідання, судовому розпоряднику, яким 

надано допуск до державної таємниці та які потребують його при здійсненні 

своїх прав і обов’язків, передбачених цим Кодексом, виходячи з обставин, 

встановлених під час кримінального провадження. Рішення про надання 

доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв 

приймаються у формі наказу або письмового розпорядження керівником органу 

досудового розслідування, прокурором, судом. 

Потерпілому та його представникам, перекладачу, експерту, спеціалісту, 

секретарю судового засідання, судовому розпоряднику забороняється робити 

виписки та копії з матеріалів, які містять державну таємницю. 

Захисникам та законним представникам підозрюваного, обвинуваченого, 

забороняється робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю. 

Підозрюваний, обвинувачений, його захисник та законний представник з 

метою підготовки та здійснення захисту можуть робити виписки з матеріалів, 

що містять державну таємницю. Такі виписки опечатуються особою, якою були 

зроблені, у вигляді, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом. Виписки 

зберігаються з дотриманням вимог режиму секретності в органі досудового 

розслідування або суді та надаються особі, яка їх склала, на її вимогу: під час 
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досудового розслідування – в приміщенні органу досудового розслідування, під 

час судового провадження – в приміщенні суду. Ознайомлення зі змістом 

виписок будь-кого, крім особи, яка їх зробила, не допускається. 

Матеріальні носії секретної інформації, які не долучені до матеріалів 

досудового розслідування, передаються в установленому законом порядку на 

зберігання до режимно-секретного підрозділу органу досудового 

розслідування. 

Здійснення кримінального провадження, яке містить державну таємницю, 

не є підставою для обмеження прав його учасників, крім випадків, 

передбачених законом та обумовлених необхідністю забезпечення охорони 

державної таємниці. 

Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері 

оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та 

охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї 

інформації та її розсекречування, підготовка висновку щодо завданої 

національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації 

чи втрати матеріальних носіїв такої інформації здійснюється посадовою 

особою, на яку покладено виконання функцій державного експерта з питань 

таємниць відповідно до закону у сфері державної таємниці. У цьому випадку на 

вказану особу поширюються обов’язки і права, які цим Кодексом передбачено 

для експертів. 

Якщо при проведенні експертизи використовуються методики, технології 

чи інформація, яка містить охоронювану державою таємницю, в описовій 

частині висновку експертизи ці відомості не вказуються. 
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8. 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 

Службовими особами, уповноваженими на вчинення процесуальних дій, 

є: 

1) керівник дипломатичного представництва чи консульської установи 

України – у випадку вчинення кримінального правопорушення на території 

дипломатичного представництва чи консульської установи України за 

кордоном; 

2) капітан судна України – у випадку вчинення кримінального 

правопорушення 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. 

Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи 

України, капітан судна України зобов'язаний призначити іншу службову особу, 

уповноважену на вчинення процесуальних дій, якщо він є потерпілим внаслідок 

вчинення відповідного кримінального правопорушення. 

Службові особи, які здійснювали процесуальні дії, залучаються як свідки 

до кримінального провадження після його продовження на території України. 

Вони зобов'язуються надавати пояснення слідчому, прокурору щодо 

проведених процесуальних дій. 

Службові особи, зобов’язані негайно провести необхідні процесуальні дії 

після того, як із заяви, повідомлення, самостійного виявлення або з іншого 

джерела їм стали відомі обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення на території дипломатичного представництва, 

консульської установи України, на повітряному, морському чи річковому судні, 

що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком 
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України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні. 

Службові особи уповноважені на: 

1) застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді 

тимчасового вилучення майна, здійснення законного затримання особи в 

порядку, передбаченому КПК; 

2)  проведення слідчих (розшукових) дій у вигляді обшуку житла чи іншого 

володіння особи і особистого обшуку без ухвали суду, огляду місця вчинення 

кримінального правопорушення в порядку, передбаченому КПК. 

Клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно 

бути подане не пізніше наступного робочого дня після доставлення на 

територію України особи, затриманої в дипломатичному представництві, 

консульській установі, на судні України, інакше майно має бути негайно 

повернуто особі, у якої його було вилучено. 

Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи 

України має право затримати особу на необхідний строк, але не більше ніж на 

48 години, і зобов’язаний надати затриманій особі доступ до отримання 

правової допомоги. 

Капітан судна України мають право затримати особу на строк, 

необхідний для її доставлення на територію України. 

Вказані службові особи, зобов’язані забезпечити доставлення затриманої 

особи до підрозділу органу державної влади на території України, 

уповноваженого на тримання затриманих осіб, і повідомлення про факт 

законного затримання слідчому органу досудового розслідування за місцем 

проведення досудового розслідування в Україні. 

Досудове розслідування кримінального правопорушення, вчиненого на 

території дипломатичного представництва чи консульської установи України за 

кордоном, здійснюється слідчим органу досудового розслідування, юрисдикція 

якого поширюється на територію місцезнаходження центрального органу 

виконавчої влади у сфері закордонних справ України. 

Досудове розслідування кримінального правопорушення, вчиненого на 
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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, здійснюється слідчим органу досудового 

розслідування, юрисдикція якого поширюється на територію місцезнаходження 

порту приписки. 

 

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); 

-       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 
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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. 

Ці і інші 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, також дають можливість спростити провадження і 

застосувати передбачені законом угоди, що також може значно підвищити 

ефективність процесуального закону і поліпшити якість правосуддя в Україні. 
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ТЕМА 14. Виконання судових рішень 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН: 

 

1. Набрання судовим рішенням законної сили та порядок їх виконання. 

2. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків 

3. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням вироку 

 

Рекомендовані нормативні акти та література: 

 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України від 

28 черв. 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 

141. 

Кримінальний процесуальний кодекс України (розділ VIII, ст.ст.532-540) : 

Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 

90—91). — С. 9—59. 

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

черв. 1996 р. ; із змін. і доповн. — К. : Атіка, 2006. — 64 с. 

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя : постан. 

Пленуму Верховного Суду України від 01 лист. 1996 р. № 9 // Постанови 

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

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

С. 163—168. 

Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, 

В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с. 

Тертишник В. М. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в 

кримінальному процесі / Тертишник В. М. ; МВС України. Юридична академія. 

— Дніпропетровськ : Дніпропетр. Юрид. акад. МВС України, 2002. — 432с. 
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ВСТУП 

 

Завершальною стадією кримінального провадження є виконання вироку, 

ухвали, постанови (судового рішення). У цій стадії здійснюється реалізація 

судового рішення, яке набрало законної сили, а також вирішуються питання, 

що виникають при зверненні судового рішення до виконання та 

безпосередньому його виконанні, здійснюється нагляд і контроль за його 

виконанням. Саме в цій стадії досягається той результат, який бажає мати 

держава, починаючи з моменту внесення відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214 

КПК). На стадію виконання судових рішень зорієнтовані всі інші стадії 

кримінального процесу, всі його інститути. 

Виконання вироку суду, ухвали слідчого судді, суду - завершальна стадія 

судового провадження. Виконати вирок суду або ухвалу слідчого судді, суду 

означає точно реалізувати приписи, які вирок (ухвала) містять. Звернення та 

приведення в життя судового рішення про покарання слугує справі захисту 

прав громадян, суспільства, держави від кримінальних правопорушень, 

забезпечує потерпілим відшкодування завданої правопорушеннями шкоди. 

Тяганина ж зі зверненням та приведенням судових рішень до виконання, 

відхилення від закону в процесі їх реалізації можуть звести нанівець, зробити 

марною велику і важку роботу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, 

захисника та інших учасників кримінального провадження, здійснену ними під 

час досудового розслідування та судового розгляду матеріалів кримінального 

провадження. 

 

1.Набрання судовим рішенням законної сили та порядок їх 

виконання  

 

Відповідно до ст.532 КПК України вирок або ухвала суду першої 

інстанції, ухвала слідчого судді, якщо інше не передбачено цим Кодексом, 
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набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, 

встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано. 

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не 

скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної 

інстанції. 

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що 

вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили. 

Судові рішення суду апеляційної та касаційної інстанцій, Верховного 

Суду України набирають законної сили з моменту їх проголошення. 

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають 

законної сили з моменту їх оголошення. 

Наслідки набрання законної сили судовим рішенням 

Вирок або ухвала суду, які набрали законної сили, обов'язкові для осіб, 

які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та 

юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

їх службових осіб, і підлягають виконанню на всій території України. 

У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути 

визначені у самому судовому рішенні. 

Судове рішення, яке набрало законної сили або яке належить виконати 

негайно, підлягає безумовному виконанню. 

Виправдувальний вирок або судове рішення, що звільняє обвинуваченого з-

під варти, виконуються в цій частині негайно після їх проголошення в залі 

судового засідання. 

У разі поновлення судом апеляційної інстанції строку апеляційного 

оскарження одночасно вирішується питання про зупинення виконання вироку 

або ухвали. Виконання вироку або ухвали може бути зупинене також в інших 

випадках, передбачених цим Кодексом. 

Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень у 

кримінальному провадженні, вирішує суддя суду першої інстанції 

одноособове, якщо інше не передбачено цим Кодексом. 
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Судове рішення, що набрало законної сили, якщо інше не передбачено 

цим Кодексом, звертається до виконання не пізніш як через три дні з дня 

набрання ним законної сили або повернення матеріалів кримінального 

провадження до суду першої інстанції із суду апеляційної чи касаційної 

інстанції або Верховного Суду України. 

Суд разом із своїм розпорядженням про виконання судового рішення 

надсилає його копію відповідному органу чи установі, на які покладено 

обов'язок виконати судове рішення. 

У разі якщо судове рішення або його частина підлягає виконанню 

органами державної виконавчої служби, суд видає виконавчий лист, який 

звертається до виконання в порядку, передбаченому законом про виконавче 

провадження. 

Органи, що виконують судове рішення, повідомляють суд, який 

постановив судове рішення, про його виконання. 

До набрання обвинувальним вироком законної сили обвинувачений, до 

якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не може 

бути переведений у місце позбавлення волі в іншу місцевість. 

Відстрочка виконання вироку (ст. 536 КПК) 

Виконання вироку про засудження особи до виправних робіт, арешту, 

обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців, позбавлення волі може бути відстрочено у разі: 

1) тяжкої хвороби засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, 

- до його видужання; 

2) вагітності засудженої або за наявності у неї малолітньої дитини - на час 

вагітності або до досягнення дитиною трьох років, якщо особу засуджено за 

злочин, що не є особливо тяжким; 

3) якщо негайне відбування покарання може потягти за собою винятково 

тяжкі наслідки для засудженого або його сім'ї через особливі обставини 

(пожежа, стихійне лихо, тяжка хвороба або смерть єдиного працездатного 

члена сім'ї тощо) - на строк, встановлений судом, але не більше одного року 
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з дня набрання вироком законної сили. 

Відстрочка виконання вироку не допускається щодо осіб, засуджених за 

тяжкі (крім випадків, передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті) та 

особливо тяжкі злочини незалежно від строку покарання. 

 

2. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків 

 

Під час виконання вироків суд, визначений частиною другою статті 539 

цього Кодексу, має право вирішувати такі питання: 

1) про відстрочку виконання вироку; 

2) про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання; 

3) про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким; 

4) про звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які 

мають дітей віком до трьох років; 

5) про направлення для відбування покарання жінок, звільнених від 

відбування покарання внаслідок їх вагітності або наявності дітей віком до 

трьох років; 

6) про звільнення від покарання за хворобою; 

7) про застосування до засуджених примусового лікування та його 

припинення; 

8) про направлення звільненого від покарання з випробуванням для 

відбування покарання, призначеного вироком; 

9) про звільнення від призначеного покарання з випробовуванням після 

закінчення іспитового строку; 

10) про заміну покарання відповідно до частини п'ятої статті 53, частини 

третьої статті 57, частини першої статті 58, частини першої статті 62 

Кримінального кодексу України; 

11) про застосування покарання за наявності кількох вироків; 

12) про тимчасове залишення засудженого у слідчому ізоляторі або 

переведення засудженого з арештного дому, виправного центру, 
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дисциплінарного батальйону або колонії до слідчого ізолятора для проведення 

відповідних процесуальних дій під час досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, вчинених іншою особою або цією самою особою, за які вона 

не була засуджена, чи у зв'язку з розглядом справи в суді; 

13) про звільнення від покарання і пом'якшення покарання у випадках, 

передбачених частинами 2 і 3 статті 74 Кримінального кодексу України; 

14) інші питання про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають 

при виконанні вироку. 

Після відбуття покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі суд, 

який ухвалив вирок, має право розглянути питання про зняття судимості з цієї 

особи за її клопотанням. 

 

3. Порядок вирішення судом питань, пов'язаних із виконанням 

вироку (ст.539 КПК) 

Питання, які виникають під час та після виконання вироку вирішуються 

судом за клопотанням (поданням) прокурора, засудженого, його захисника, 

законного представника, органу або установи виконання покарань, а також 

інших осіб, установ або органів у випадках, встановлених законом. 

Потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та інші особи 

мають право звертатися до суду з клопотаннями про вирішення питань, які 

безпосередньо стосуються їх прав, обов'язків чи законних інтересів. 

Клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням 

вироку, подається: 

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого засуджений 

відбуває покарання, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених 

пунктами 2 - 4, 6, 7 (крім клопотання про припинення примусового 

лікування, яке подається до місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться установа або заклад, в якому засуджений 

перебуває на лікуванні) частини першої статті 537 цього Кодексу; 

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого виконується 
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вирок, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 10 (у 

частині клопотань про заміну покарання відповідно до частини третьої статті 

57, частини першої статті 58, частини першої статті 62 Кримінального 

кодексу України), 11, 13 частини першої статті 537 цього Кодексу; 

до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого проживає 

засуджений, - у разі необхідності вирішення питань, передбачених пунктами 

5, 8, 9 частини першої статті 537 цього Кодексу; 

до суду, який ухвалив вирок, - у разі необхідності вирішення питань, 

передбачених пунктами 1, 10 (в частині клопотання про заміну покарання 

відповідно до частини п'ятої статті 53 Кримінального кодексу України), 12 

(у разі якщо вирішення питання необхідне в зв'язку із здійсненням судового 

розгляду, воно вирішується судом, який його здійснює), 14 частини першої 

статті 537, статті 538 цього Кодексу. 

Клопотання (подання) про вирішення питання, пов'язаного із виконанням 

вироку, розглядається протягом десяти днів з дня його надходження до суду 

суддею одноособове згідно з правилами судового розгляду, передбаченими 

статтями 318 - 380 цього Кодексу, з урахуванням положень цього розділу. 

У судове засідання викликаються засуджений, його захисник, законний 

представник, прокурор. Про час та місце розгляду клопотання (подання) 

повідомляються орган або установа виконання покарань, що відає 

виконанням покарання або здійснює контроль за поведінкою засудженого; 

лікарська комісія, що дала висновок стосовно питань застосування до 

засудженого примусового лікування або його припинення, у випадку 

розгляду відповідних питань; спостережна комісія, служба у справах дітей, 

якщо розглядається погоджене з ними клопотання; цивільний позивач і 

цивільний відповідач, якщо питання стосується виконання вироку в частині 

цивільного позову, інші особи у разі необхідності. 

Неприбуття в судове засідання осіб, які були належним чином 

повідомлені про місце та час розгляду клопотання (подання), не 

перешкоджає проведенню судового розгляду, крім випадків, коли їх участь 
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визнана судом обов'язковою або особа повідомила про поважні причини 

неприбуття. 

За наслідками розгляду клопотання (подання) суд постановляє ухвалу, 

яка може бути оскаржена в апеляційному порядку. Оскарження прокурором 

ухвали суду щодо умовно-дострокового звільнення від відбування 

покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким зупиняє її 

виконання. 

У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні 

клопотання щодо умовно-дострокового звільнення засудженого від 

відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш 

м'яким покаранням розгляд повторного клопотання з цього самого питання 

щодо осіб, засуджених за тяжкі та особливо тяжкі злочини до позбавлення 

волі на строк не менше п'яти років, може мати місце не раніше як через рік з 

дня винесення ухвали суду про відмову, а щодо засуджених за інші злочини 

та неповнолітніх засуджених - не раніше як через шість місяців. 

У разі набрання законної сили ухвалою суду про відмову в задоволенні 

клопотання щодо зняття судимості розгляд повторного клопотання з цього ж 

питання може мати місце не раніше як через рік з дня винесення ухвали суду 

про відмову. 

У разі задоволення клопотання про звільнення від подальшого відбування 

покарання засудженим, який захворів на психічну хворобу під час 

відбування покарання, суддя вправі застосувати примусові заходи 

медичного характеру відповідно до статей 92 - 95 Кримінального кодексу 

України. 

Час перебування засудженого в лікувальній установі під час відбування 

покарання у виді позбавлення волі зараховується у строк позбавлення волі. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Зміст кримінальної процесуальної стадії виконання судових рішень 

складають звернення слідчим суддею, судом до виконання ухвали, вироку 

суду, що набрали законної сили, вирішення судом низки питань під час 

виконання вироків, зокрема, про відстрочку виконання вироку, про умовно-

дострокове звільнення від відбування покарання, про заміну невідбутої 

частини покарання більш м'яким, про звільнення від покарання через хворобу, 

про застосування до засуджених примусового лікування та його припинення, 

про будь-якого роду сумніви і суперечності, що виникають при виконанні 

вироку тощо. До змісту стадії виконання судових рішень входить також 

розгляд судом питання про зняття судимості, яке постає перед ним після 

виконання вироку. 

Таким чином, судочинство у кримінальному провадженні можна вважати 

здійсненним лише тоді, коли відповідне судове рішення було звернено до 

виконання і виконано. Виконання вироку є завершальною стадією 

кримінального процесу, в якій вирок суду, що одержав законну силу, 

звертається до виконання і безпосередньо реалізуються рішення суду (про 

покарання, про відшкодування шкоди, про оправдання і звільнення з під варти 

тощо) та вирішуються питання, що виникають у зв'язку зі зверненням вироку 

до виконання і його виконанням. 

 

 

 

 

 

 

 

 


