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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

Метою лекцiї є розкриття сутностi поняття та завдань прокурорського 

нагляду та судового та вiдомчого контролю на досудовому провадженнi. 

 

ВСТУП 

Прокурорський нагляд,  судовий та вiдомчий контроль на досудовому 

провадженнi вiдiграють дуже важливу роль у захистi, охоронi прав i свобод 

людини i громадянина, що регламентуються Конституцiєю, мiжнародно-

правовими актами та законами України. Здiйснюючи зазначенi функцiї 

прокурор, слiдчий суддя та керiвник слiдчого пiдроздiлу контролюють 

дiяльнiсть органiв досудового розслiдування. Саме тому у питаннях лекцiї ми 

будемо вести мову про такi важливi категорiї як поняття та завдання 

прокурорського нагляду, судового та вiдомчого контролю на досудовому 

провадженнi. 

 

1. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНIВ ПIД 

ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛIДУВАННЯ 

 

1.1. Загальнi положення та правова основа прокурорського нагляду за 

додержанням законiв пiд час досудового розслiдування у формi процесуального 

керiвництва досудовим розслiдуванням. 

Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу 

України прокурор, здiйснюючи свої повноваження згiдно з вимогами Кодексу, 

є самостiйним у своїй процесуальнiй дiяльностi, втручання в яку осiб, що не 

мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, 

органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи та органiзацiї, 

службовi та iншi фiзичнi особи зобов’язанi виконувати законнi вимоги та 

процесуальнi рiшення прокурора. 

Аналiзуючи процесуальний статус прокурора згiдно з КПК України, слiд 

пам’ятати, що участь прокурора у кримiнальному процесi визначається 

насамперед закрiпленими ст. 131-1 Конституцiї України фундаментальними 

положеннями щодо основних напрямкiв дiяльностi або функцiй органiв 

прокуратури України. Серед них, зокрема: пiдтримання публiчного 

обвинувачення в судi; органiзацiя i процесуальне керiвництво досудовим 

розслiдуванням, вирiшення вiдповiдно до закону iнших питань пiд час 

кримiнального провадження, наглiд за негласними та iншими слiдчими i 

розшуковими дiями органiв правопорядку; представництво iнтересiв держави в 

судi у виключих випадках i порядку, що визначенi законом.  

Прокуратура України становить єдину систему, на яку вiдповiдно до 

Конституцiї України та зазначеного вище Закону покладаються такi функцiї: 

пiдтримання державного обвинувачення в судi; представництво iнтересiв 

громадянина або держави в судi у випадках, визначених законом; нагляд за 

додержанням законiв органами, якi проводять оперативно-розшукову 

дiяльнiсть, дiзнання, досудове слiдство; нагляд за додержанням законiв при 

виконаннi судових рiшень у кримiнальних справах, а також при застосуваннi 
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iнших заходiв примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої 

свободи громадян.  

Повноваження прокурора передбаченi у ст. 36 КПК. Прокурор здiйснює 

повноваження щодо застосування заходiв кримiнально-процесуального 

примусу, проведення окремих слiдчих (розшукових)дiй. При цьому, вказiвки 

прокурора органам досудового розслiдування, котрi є обов’язковим.  

Поняття прокурорського нагляду не є легальним, тобто воно в 

кримiнальному процесуальному законодавствi не визначено. Але аналiз норм 

дозволяє визначити змiст зазначеного поняття.  

Прокурорський нагляд - рiзновид дiяльностi органiв прокуратури, що 

здiйснюється вiд iменi Української держави з метою:встановлення стану 

дотримання Конституцiї України i законiв, що дiють на територiї України; 

застосування заходiв до поновлення порушеної законностi;притягнення винних 

осiб до встановленої законом вiдповiдальностi. 

Прокурорський нагляд на досудовому провадженнi – це дiяльнiсть 

прокурора по забезпеченню додержання законiв органами досудового 

розслiдування, що здiйснюють кримiнальне провадження вiдповiдно до вимог 

чинного кримiнального процесуального законодавства. 

Прокурорський нагляд на досудовому провадженнi здiйснює прокурор, - 

особа, яка обiймає посаду, передбачену ст. 17 ЗУ «Про прокуратуру» та дiє у 

межах своїх повноважень.  

1.2. Сутнiсть та основнi ознаки нагляду за додержанням законiв пiд час 

досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва досудовим 

розслiдуванням.  

Другою концептуальною новелою КПК України 2012 року, що системно 

пов’язана з зазначеною вище, є визначена ч. 2 ст. 36 цього КПК основоположна 

норма про те, що прокурор здiйснює нагляд за додержанням законiв пiд час 

проведення досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва 

досудовим розслiдуванням.  

Досудове розслiдування за ст. 3 КПК України визначається як стадiя 

кримiнального провадження, яка починається з моменту внесення вiдомостей 

про кримiнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань i 

закiнчується закриттям кримiнального провадження або направленням до суду 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходiв 

медичного або виховного характеру, клопотання про звiльнення особи вiд 

кримiнальної вiдповiдальностi.  

Процесуальне керiвництво прокурором досудовим розслiдуванням 

вбачається як ефективний спосiб забезпечення законностi дiй та рiшень органiв 

досудового розслiдування та реалiзацiї визначених Конституцiєю України 

вiдповiдних наглядових повноважень. Нагляд за додержанням законiв у формi 

процесуального керiвництва дозволяє прокурору за допомогою обов’язкових 

для виконання зазначеними органами вказiвок, доручень, процесуальних дiй та 

рiшень безпосередньо спрямовувати хiд та перебiг кримiнального провадження 

на його досудових стадiях, цiлеспрямовано впливати на результат дiяльностi 

органiв досудового розслiдування та виконання ними завдань кримiнального 
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судочинства, насамперед щодо захисту особи, суспiльства та держави вiд 

кримiнальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних iнтересiв 

учасникiв кримiнального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслiдування.  

Здiйснення нагляду за додержанням законiв у формi процесуального 

керiвництва досудовим розслiдуванням полягає у тому, що прокурор, на 

вiдмiну вiд суто наглядових повноважень, здiйснює також дiяльнiсть, пов’язану 

iз визначенням кола доказiв та способiв їх отримання у конкретному 

кримiнальному провадженнi, проведенням iз зазначеною метою певних слiдчих 

(розшукових) та негласних слiдчих (розшукових) дiй, а також забезпеченням 

при цьому законностi дiй слiдчого.  

Тож Кримiнальний процесуальний кодекс України певним чином 

корегує реалiзацiю зазначеної вище конституцiйної функцiї прокурора щодо 

нагляду за додержанням законiв органами, якi проводять оперативно - 

розшукову дiяльнiсть, дiзнання та досудове слiдство. Змiщуючи акцент iз суто 

наглядової дiяльностi прокурора на безпосереднє керiвництво процесуальною 

дiяльнiстю органу досудового розслiдування щодо проведення слiдчих 

(розшукових) дiй, спрямованих на отримання (збирання) доказiв або перевiрку 

вже отриманих доказiв у кримiнальному провадженнi, КПК України 2012 року 

iстотно посилює статус прокурора саме як сторони кримiнального провадження 

з боку обвинувачення. 

 Безперечно, зазначена норма також суттєво впливає на загальну 

спрямованiсть, конкретний змiст та характер повноважень прокурора у 

кримiнальному провадженнi. 

За змiстом вiдповiдних статей чинного КПК України прокурор, 

здiйснюючи нагляд за додержанням законiв пiд час проведення досудового 

розслiдування у формi процесуального керiвництва досудовим  розслiдуванням, 

перебуває вже «поруч i разом зi слiдчим». Прокурор у такому разi 

безпосередньо керує дiями органу досудового розслiдування щодо проведення 

певних процесуальних або слiдчих дiй, бере активну участь у проведеннi будь-

якої процесуальної, слiдчої дiї або сам проводить їх.  

Здiйснюючи процесуальне керiвництво, прокурор безпосередньо несе 

вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть та законнiсть прийняття органами досудового 

розслiдування процесуальних рiшень, а також проведення слiдчих дiй, 

спрямованих на встановлення та перевiрку доказiв у кримiнальному 

провадженнi, отримання таких доказiв з пiдстав та у порядку, передбаченому 

Кримiнальним процесуальним кодексом України, дотримання правил їх 

належностi та допустимостi. Порушення встановленого законом порядку 

проведення слiдчих дiй та отримання за їх результатами доказiв, наявнiсть 

недопустимих доказiв негативно впливає на можливiсть їх використання 

прокурором пiд час судового розгляду, звужує доказову базу прокурора у 

процесi як сторони кримiнального провадження.  

1.3. Повноваження прокурора при здiйсненнi нагляду за додержанням 

законiв у формi процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням.  
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За КПК України 2012 року саме прокурор (як виняток – слiдчий за 

погодженням з прокурором), реалiзуючи свої повноваження щодо 

процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням складає та в день 

складання вручає особi письмове повiдомлення про пiдозру у вчиненнi 

кримiнального правопорушення. Перед цим прокурор самостiйно оцiнює 

наявнiсть вiдповiдних пiдстав для письмового повiдомлення про пiдозру, тобто: 

законнiсть затримання особи на мiсцi вчинення кримiнального правопорушення 

чи безпосередньо пiсля його вчинення; законнiсть обрання до особи одного з 

передбачених цим Кодексом запобiжних заходiв; наявнiсть достатнiх доказiв 

для пiдозри особи у вчиненнi кримiнального правопорушення (ст. 276 КПК 

України 2012 року).  

 Вiдповiдно до ст. 283 цього КПК України прокурор пiсля повiдомлення 

особi про пiдозру зобов’язаний у найкоротший строк здiйснити одну з таких 

дiй: закрити кримiнальне провадження; звернутися до суду з клопотанням про 

звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi; звернутися до суду з 

обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходiв 

медичного або виховного характеру. Вiдомостi про закiнчення досудового 

розслiдування вносяться прокурором до Єдиного реєстру досудових 

розслiдувань. 

 Саме прокурор, здiйснюючи свої повноваження, за наявностi 

визначених ст. 284 КПК України 2012 року пiдстав закриває кримiнальне 

провадження пiд час досудового розслiдування, приймаючи вiдповiдну 

постанову. Виключенням з цiєї норми є можливiсть слiдчого приймати 

постанову про закриття кримiнального провадження у разi встановлення 

вiдсутностi подiї кримiнального правопорушення, встановлення вiдсутностi в 

дiяннi складу кримiнального правопорушення, набрання чинностi закону, яким 

скасовується кримiнальна вiдповiдальнiсть за дiяння, вчинене особою або 

стосовно податкових зобов’язань особи, яка вчинила дiй, передбаченi ст. 212 

КПК, досягнутий податковий компромiс вiдповiдно до пiдроздiлу 9-2 роздiлу 

XX «Перехiднi положення» Податкового кодексу України, якщо в 

кримiнальному провадженнi жоднiй особi не повiдомлялося про пiдозру.  

У всiх iнших випадках, за наявностi пiдстав, передбачених зазначеною 

статтею КПК України, рiшення про закриття кримiнального провадження щодо 

пiдозрюваного приймає виключно прокурор.  

Стосовно постанов слiдчого про закриття кримiнального провадження 

прокурор протягом двадцяти днiв з моменту отримання копiї такої постанови 

має право її скасувати у зв’язку з незаконнiстю чи необґрунтованiстю. Вказана 

постанова слiдчого може бути скасована прокурором i за скаргою заявника, 

потерпiлого, якщо така скарга подана протягом десяти днiв з моменту 

отримання заявником, потерпiлим копiї постанови.  

Таким чином, вiдповiдно до КПК України 2012 року прокурор надiлений 

виключними повноваженнями владно-розпорядчого характеру щодо прийняття 

основних, ключових рiшень на досудових стадiях кримiнального провадження.  

Показовим прикладом, що iлюструє нацiленiсть нового кримiнального 

процесуального закону на забезпечення загальнообов’язкового (iмперативного) 
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характеру повноважень прокурора щодо процесуального керiвництва 

досудовим розслiдуванням, є передбачений КПК України порядок оскарження 

слiдчим рiшень, дiй чи бездiяльностi прокурора. Так, скарга слiдчого на 

рiшення, дiю чи бездiяльнiсть прокурора повинна подаватися в письмовiй 

формi не пiзнiше трьох днiв з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних 

рiшення, дiї чи бездiяльностi. При цьому скарга слiдчого подається до 

прокуратури вищого рiвня щодо прокуратури, в якiй обiймає посаду прокурор, 

рiшення, дiя чи бездiяльнiсть якого оскаржується. Оскарження слiдчим рiшень, 

дiй чи бездiяльностi прокурора не зупиняє їх виконання. Рiшення службової 

особи органу прокуратури вищого рiвня за наслiдками розгляду скарги є 

остаточним i не пiдлягає оскарженню до суду, iнших органiв державної влади, 

їх посадових чи службових осiб (статтi 312, 313 КПК України 2012 року).  

Аналiзуючи повноваження прокурора, передбаченi ст. 36 та деякими 

iншими статтями КПК України, слiд зауважити що прокурор, здiйснюючи 

нагляд за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування у 

формi процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням, уповноважений: 

починати досудове розслiдування; мати повний доступ до матерiалiв, 

документiв та iнших вiдомостей, що стосуються досудового розслiдування; 

доручати органу досудового розслiдування проведення досудового 

розслiдування; доручати слiдчому, органу досудового розслiдування, 

вiдповiдним оперативним пiдроздiлам проведення у встановлений прокурором 

строк слiдчих (розшукових) дiй та негласних слiдчих (розшукових) дiй, давати 

вказiвки щодо їх проведення чи брати участь у них, а за потреби особисто 

проводити слiдчi (розшуковi) дiї; скасовувати незаконнi та необґрунтованi 

постанови слiдчих; приймати процесуальнi рiшення, у тому числi щодо 

продовження строкiв досудового розслiдування; погоджувати або вiдмовляти у 

погодженнi клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення слiдчих 

(розшукових) дiй, негласних слiдчих (розшукових) дiй, iнших процесуальних 

дiй чи самостiйно подавати слiдчому суддi такi клопотання; повiдомляти особi 

про пiдозру; затверджувати чи вiдмовляти у затвердженнi обвинувального акта, 

клопотань про застосування примусових заходiв медичного або виховного 

характеру, вносити змiни до складеного слiдчим обвинувального акта чи 

зазначених клопотань, самостiйно складати обвинувальний акт чи зазначенi 

клопотання; звертатися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходiв медичного або виховного характеру, 

клопотанням про звiльнення особи вiд кримiнальної вiдповiдальностi; 

використовувати iншi повноваження у випадках та у порядку, передбаченому 

Кодексом.  

Керiвник органу досудового розслiдування, слiдчий зобов’язанi 

виконувати доручення та вказiвки прокурора, а оперативнi пiдроздiли – 

доручення прокурора, якi надаються у письмовiй формi. Невиконання законних 

вказiвок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому 

Кримiнальним процесуальним кодексом, тягне за собою передбачену законом 

вiдповiдальнiсть (ч. 3 ст. 39, ч. 5 ст. 40 КПК України). 
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Бiльш детально повноваження прокурорiв щодо здiйснення 

процесуального керiвництва регламентованi у Наказi Генерального прокурора 

України № 4гн вiд 19.12.2012 «Про органiзацiю дiяльностi прокурорiв у 

кримiнальному провадженнi». 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Прокурорський нагляд на досудовому провадженнi – це дiяльнiсть 

прокурора по забезпеченню додержання законiв органами досудового 

розслiдування, що здiйснють кримiнальне провадження вiдповiдно до вимог 

чинного кримiнального процесуального законодавства. 

2. Завдання прокурорського нагляду на досудовому провадженнi 

є:захист особи, суспiльства та держави вiд кримiнальних правопорушень; 

охорона прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв кримiнального 

провадження; забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслiдування; контроль за застосуванням процесуального примусу та належної 

правової процедури. 

 

2. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ У КРИМIНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННI: 

ПОНЯТТЯ, ЗМIСТ ТА ЗНАЧЕННЯ 

Судовий контроль у кримiнальному провадженнi являє собою окремий 

напрямок дiяльностi суду, яка здiйснюється пiд час досудового розслiдування 

слiдчим суддею. Його сутнiсть полягає у здiйсненнi слiдчим суддею контролю 

за законнiстю та обґрунтованiстю рiшень та дiй (бездiяльностi) слiдчого i 

прокурора; обмеження при проведеннi досудового розслiдування 

конституцiйних прав людини шляхом застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, проведення окремих слiдчих (розшукових) та 

негласних слiдчих (розшукових) дiй i рiшень органiв досудового розслiдування.  

Значення судового контролю полягає у тому, що завдяки дiяльностi 

слiдчого суддi забезпечуються невiдкладним судовим захистом права, свободи 

та iнтереси учасникiв кримiнального провадження, а також створюються 

належнi умови для реалiзацiї засади змагальностi пiд час досудового 

розслiдування. Правозахисний характер судового контролю обумовлює 

закрiплення у ст. 206 КПК загальних обов’язкiв слiдчого суддi щодо захисту 

прав людини.  

За чинним КПК судовий контроль має декiлька окремих напрямкiв, якi, 

виходячи iз конкретних завдань, розрiзняються за процесуальною формою, 

суб’єктним складом учасникiв провадження, засобами доказування, рiшеннями 

слiдчого суддi. До таких напрямкiв належать наступнi:  

1) розгляд слiдчим суддею клопотання про застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження (ст. 132 КПК);  

2) розгляд слiдчим суддею клопотання про проведення окремих слiдчих 

(розшукових) дiй (огляд та обшук житла чи iншого володiння особи, 

проведення слiдчого експерименту у житлi чи iншому володiннi особи, 

проведення експертизи, примусове вiдiбрання бiологiчних зразкiв, допит 
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спiдка, потерпiлого у судовому засiданнi пiд час досудового розслiдування ) та 

негласних слiдчих (розшукових) дiй (ч. 3 ст. 246 КПК);  

3) розгляд слiдчим суддею скарг на рiшення, дiї та бездiяльнiсть 

слiдчого i прокурора (ст. 303–306 КПК);  

4) розгляд слiдчим суддею заяв про вiдводи (ст. 81 КПК); 

5) розгляд слiдчим суддею клопотання про передання чи знищення 

речових доказiв (ч. 7 ст. 100 КПК);  

6) продовження строкiв досудового розслiдування (ст.295-1 КПК) 

7) розгляд слiдчим суддею клопотання про встановлення строку 

ознайомлення з матерiалами кримiнального провадження в порядку ст. 290 

КПК;  

8) розгляд слiдчим суддею клопотань про тимчасовий та екстрадицiй 

ний арешт при вирiшеннi питань щодо видачi осiб, якi вчинили кримiнальне 

правопорушення (екстрадицiї) (глава 44 КПК); 

9) розгляд клопотання слiдчого прокурора про здiйснення спецiального 

досудового розслiдування (ст. 297–1 КПК).  

За результатами розгляду вказаних питань слiдчий суддя постановляє 

ухвалу. Оскарженню пiд час досудового розслiдування пiдлягають ухвали 

слiдчого суддi, якi вказанi у ст. 309 КПК. 

2.1. Слiдчий суддя як суб’єкт кримiнальної процесуальної дiяльностi: 

функцiя та процесуальнi повноваження 

Вiдповiдно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК слiдчий суддя – суддя першої 

iнстанцiї, до повноважень якого належить здiйснення у порядку, передбаченому 

КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у 

кримiнальному провадженнi, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього 

Кодексу, – голова чи за його визначенням iнший суддя Апеляцiйного суду АРК, 

апеляцiйного суду областi, мiст Києва та Севастополя.  

Слiдчий суддя (слiдчi суддi) у судi першої iнстанцiї обирається зборами 

суддiв зi складу суддiв цього суду. Кiлькiсть слiдчих суддiв визначається 

окремо для кожного суду зборами суддiв цього суду. Слiдчi суддi (суддя) 

обираються за пропозицiєю голови суду або за пропозицiєю будь-якого суддi 

цього суду, якщо пропозицiя голови суду не була пiдтримана, на строк не 

бiльше трьох рокiв i можуть бути переобранi повторно. До обрання слiдчого 

суддi вiдповiдного суду його повноваження здiйснює найстарший за вiком 

суддя цього суду. Слiдчий суддя не звiльняється вiд виконання обов’язкiв суддi 

першої iнстанцiї, проте здiйснення ним повноважень iз судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi 

враховується при розподiлi судових справ та має прiоритетне значення (ст. 21 

Закону України «Про судоустрiй i статус суддiв»).  

 Процесуальнi повноваження слiдчого суддi закрiплено в окремих 

статтях КПК, що регулюють порядок розгляду у судовому засiданнi клопотань, 

скарг, заяв тощо. Зокрема, вiдповiдно до ст. 193, 194 КПК пiд час розгляду 

клопотання про застосування запобiжного заходу слiдчий суддя роз’яснює 

процесуальнi права пiдозрюваного, дослiджує наданi сторонами кримiнального 

провадження докази та будь-якi матерiали, що мають значення для вирiшення 
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питання про застосування запобiжного заходу, заслуховує свiдкiв тощо. За 

результатами розгляду слiдчий суддя постановляє ухвалу 

2.2.Загальнi обов’язки слiдчого суддi щодо захисту прав людини у сферi 

кримiнального судочинства 

Слiдчий суддя в кримiнальному провадженнi здiйснює функцiю 

судового контролю за дотриманням прав, свобод i iнтересiв людини. Її 

правозахисний характер обумовлює покладення на нього загальних обов’язкiв 

щодо захисту прав людини, якi визначенi у ст. 206 КПК, сутнiсть яких полягає 

у наступному.  

Кожен слiдчий суддя суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого 

знаходиться особа, яка тримається пiд вартою, має право постановити ухвалу, 

якою зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу 

забезпечити додержання прав такої особи.  

Якщо слiдчий суддя отримує з будь-яких джерел вiдомостi, якi 

створюють обґрунтовану пiдозру, що в межах територiальної юрисдикцiї суду 

знаходиться особа, позбавлена свободи за вiдсутностi судового рiшення, яке 

набрало законної сили, або не звiльнена з-пiд варти пiсля внесення застави в 

установленому КПК порядку, вiн зобов’язаний постановити ухвалу, якою має 

зобов’язати будь-який орган державної влади чи службову особу, пiд вартою 

яких тримається особа, негайно доставити цю особу до слiдчого суддi для 

з’ясування пiдстав позбавлення свободи.  

Слiдчий суддя зобов’язаний звiльнити позбавлену свободи особу, якщо 

орган державної влади чи службова особа, пiд вартою яких тримається ця 

особа, не надасть судове рiшення, яке набрало законної сили, або не доведе 

наявнiсть iнших правових пiдстав для позбавлення особи свободи.  

Якщо доставлення такої особи до слiдчого суддi прокурор, слiдчий 

звернеться з клопотанням про застосування запобiжного заходу, слiдчий суддя 

зобов’язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього 

клопотання.  

Незалежно вiд наявностi клопотання слiдчого, прокурора, слiдчий суддя 

зобов’язаний звiльнити особу, якщо орган державної влади чи службова особа, 

пiд вартою яких трималася ця особа, не доведе:  

1) iснування передбачених законом пiдстав для затримання особи без 

ухвали слiдчого суддi, суду;  

2) неперевищення граничного строку тримання пiд вартою;  

3) вiдсутнiсть зволiкання у доставленнi особи до суду.  

Якщо пiд час будь-якого судового засiдання особа заявляє про 

застосування до неї насильства пiд час затримання або тримання в 

уповноваженому органi державної влади, державнiй установi (орган державної 

влади, державна установа, яким законом надано право здiйснювати тримання 

пiд вартою осiб), слiдчий суддя зобов’язаний зафiксувати таку заяву або 

прийняти вiд особи письмову заяву та:  

1) забезпечити невiдкладне проведення судово-медичного обстеження 

особи;  
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2) доручити вiдповiдному органу досудового розслiдування провести 

дослiдження фактiв, викладених в заявi особи;  

3) вжити необхiдних заходiв для забезпечення безпеки особи згiдно iз 

законо- давством.  

Такi ж заходи слiдчий суддя зобов’язаний вжити незалежно вiд 

наявностi заяви особи, якщо її зовнiшнiй вигляд, стан чи iншi вiдомi слiдчому 

суддi обставини дають пiдстави для обґрунтованої пiдозри порушення вимог 

законодавства пiд час затримання або тримання в уповноваженому органi 

державної влади, державнiй установi.  

Слiдчий суддя має право не вживати таких дiй, якщо прокурор доведе, 

що цi дiї вже здiйсненi або здiйснюються. Слiдчий суддя зобов’язаний вжити 

необхiдних заходiв для забезпечення особи, яка позбавлена свободи, 

захисником i вiдкласти будь-який розгляд, у якому бере участь така особа, на 

необхiдний для забезпечення особи захисником час, якщо вона бажає залучити 

захисника або якщо слiдчий суддя вирiшить, що обставини, встановленi пiд час 

кримiнального провадження, вимагають участi захисника. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Судовий контроль на досудовому провадженнi– це особливий, 

самостiйний, хоча й такий, що не виходить за межi кримiнального судочинства, 

вид судової дiяльностi, який спрямований на забезпечення прав, свобод людини 

i громадянина, а також їх захист i негайне поновлення, у випадку якщо у 

зацiкавлених осiб виникли пiдстави вважати, що їх права i свободи органом 

досудового розслiдування. 

 Завданнями судового контролю на досудовому провадженнi є:захист 

прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв кримiнального провадження; 

забезпечення того, щоб жодна особа не була пiддана необґрунтованому 

процесуальному примусу i щоб до кожного учасника кримiнального 

провадження була застосована належна правова процедура. 

 

3. ВIДОМЧИЙ КОНТРОЛЬ ПIД ЧАС ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛIДУВАННЯ 

 

3.1. Керiвник органу досудового розслiдування як субєкт кримiнального 

процесу 

Повноваження i статус керiвника органу досудового розслiдування  

закрiпленi ст. 39 роздiлу першого Кримiнального процесуального кодексу. У 

цiй статтi конкретизуються функцiї керiвника органу досудового розслiдування 

на сучасному етапi, що полягає в органiзацiї досудового розслiдування замiсть 

здiйснення керiвником контрольних функцiй. 

Керiвник органу досудового розслiдування - це уповноважена державою 

посадова особа, що очолює орган досудового розслiдування. Вiн органiзовує 

досудове розслiдування. 

Пiд загальним визначенням керiвника слiд розумiти службову особу, 

призначену на посаду в порядку, передбаченому Законом України або iншим 
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нормативним актом, надiлену органiзацiйними та iншими повноваженнями 

вiдповiдною посадовою iнструкцiєю. Керiвники органiв досудового 

розслiдування (перелiк яких наведено у п. 8 ст. 3 КПК) мають повноваження 

органiзацiйнi i контрольно-процесуальнi. Органiзацiйнi повноваження 

керiвника органу досудового розслiдування визначаються вiдомчими 

нормативними актами. Наприклад, вiдповiдно до вiдомчих нормативно-

правових актiв МВС України, начальник слiдчого вiддiлу (вiддiлення) 

мiськрайлiноргану з метою органiзацiї досудового розслiдування встановлює 

розпорядок роботи слiдчого вiддiлу (вiддiлення), вимагає та контролює 

дотримання службової дисциплiни, порушує в установленому порядку 

клопотання про заохочення працiвникiв чи притягнення до дисциплiнарної 

вiдповiдальностi; забезпечує своєчасний виїзд слiдчих на мiсця подiй за 

заявами та повiдомленнями про злочини, якi належать до пiдслiдностi слiдчих 

органiв Нацiональної полiцiї, та якiсну роботу з документування протиправних 

дiй тощо. 

Процесуальнi повноваження керiвника органу досудового розслiдування 

мають вiдомчий контрольно-процесуальний характер i полягають у 

наступному: 

1) визначати слiдчого (слiдчих), який здiйснюватиме досудове 

розслiдування, а у випадках здiйснення досудового розслiдування слiдчою 

групою - визначати старшого слiдчої групи, який керує дiями iнших слiдчих. 

З одного боку, це органiзацiйне рiшення, яким забезпечується, 

рiвномiрний розподiл навантаження на слiдчих одного пiдроздiлу, а з другого 

процесуальне, оскiльки воно є пiдставою для слiдчого розпочати кримiнальне 

провадження. У КПК вiдсутня норма, яка б встановлювала пiдстави i порядок 

створення слiдчої групи, але, виходячи з повноваження керiвника органу 

досудового розслiдування щодо призначення старшого слiдчої групи, слiд 

зробити висновок, що вiн може прийняти рiшення i про утворення слiдчої 

групи з числа пiдлеглих йому слiдчих. 

2) вiдсторонювати слiдчого вiд проведення досудового розслiдування 

мотивованою постановою за iнiцiативою прокурора або з власної iнiцiативи з 

наступним повiдомленням прокурора та призначати iншого слiдчого у звязку iз 

його вiдводом або у разi неефективного досудового розслiдування; 

3) ознайомлюватися з матерiалами досудового розслiдування, давати 

слiдчому письмовi вказiвки, якi не можуть суперечити рiшенням та вказiвкам 

прокурора. 

Ознайомлення керiвника органу досудового розслiдування з конкретним 

кримiнальним провадженням вiдбувається з метою як своєчасного виявлення 

процесуальних порушень, так i надання допомоги слiдчому в здiйсненнi 

ефективного розслiдування. Письмова вказiвка керiвника органу досудового 

розслiдування, виходячи iз загальних вимог глави 5 роздiлу 1 КПК до форми i 

змiсту процесуальних документiв, повинна мiстити: назву посади, прiзвище та 

iнiцiали слiдчого, якому надається вказiвка; назву кримiнального провадження i 

його реєстрацiйний номер у ЄРДР; перелiк дiй, якi необхiдно виконати, та/або 

рiшень, якi необхiдно прийняти; посилання на мету виконання вказiвок; за 
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необхiдностi - викладення порядку i засобiв виконання процесуальних дiй; 

строк виконання вказiвки. Посилання на те, що вказiвки керiвника органу 

досудового розслiдування не можуть суперечити рiшенням та вказiвкам 

прокурора, означає, що вiдомчий процесуальний контроль на досудовому 

розслiдуваннi не може пiдмiняти нагляд прокурора, тим бiльше, що нагляд 

здiйснюється у формi процесуального керiвництва. 

4) вживати заходiв до усунення порушень вимог законодавства, у 

випадку їх допущення слiдчим; 

Керiвник органу досудового розслiдування несе особисту 

вiдповiдальнiсть за стан слiдчої дiяльностi у пiдпорядкованому йому пiдроздiлi. 

Вiн не може особисто скасувати незаконне рiшення слiдчого, але повинен в 

такому випадку звернутись до вiдповiдного прокурора iз клопотанням про його 

скасування. Iншими процесуальними заходами керiвника слiдчого пiдроздiлу 

щодо усунення порушень закону слiдчим є вiдсторонення його вiд проведення 

досудового розслiдування, надання письмових вказiвок щодо забезпечення його 

законностi. До органiзацiйних повноважень керiвника органу досудового 

розслiдування щодо усунення порушень вимог закону слiдчим потрiбно 

вiднести його повноваження порушувати в установленому вiдомчими 

нормативними актами порядку клопотання про притягнення слiдчого до 

дисциплiнарної вiдповiдальностi. 

5) погоджувати проведення слiдчих (розшукових) дiй та продовжувати 

строк їх проведення; 

Керiвник органу досудового розслiдування надiлений повноваженням 

iнiцiювати перед прокурором вищого рiвня розгляд незгоди пiдлеглого слiдчого 

iз вiдмовою наглядаю чого прокурора у погодженнi клопотання до слiдчого 

суддi про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження. Вiн 

також має повноваження звернутися до прокурора щодо продовження у разi 

необхiдностi строку проведення слiдчим негласної (розшукової) слiдчої дiї. 

6) здiйснювати досудове розслiдування, користуючись при цьому 

повноваженнями слiдчого; 

Здiйснення керiвником слiдчого пiдроздiлу досудового розслiдування 

особисто має сенс тiльки в тому випадку, коли злочин викликав певний 

суспiльний резонанс i кримiнальне провадження щодо нього викликає 

процесуальнi i тактичнi ускладнення. 

7) здiйснювати iншi повноваження, передбаченi КПК України. 

З метою запобiгання конкуренцiї на досудовому розслiдуваннi мiж 

наглядом прокурора та вiдомчим процесуальним контролем КПК передбачає 

обов’язковiсть законних доручень i вказiвок прокурора, якi повиннi надаватись 

керiвнику слiдчого пiдроздiлу у письмовiй формi. Невиконання їх тягне за 

собою передбачену законом вiдповiдальнiсть. Другим елементом запобiгання 

такiй конкуренцiї є вiдсутнiсть серед повноважень керiвника органу досудового 

розслiдування права на його участь у проведеннi слiдчими слiдчих 

(розшукових) i негласних слiдчих (розшукових) дiй, а також особисто 

проводити у кримiнальному провадженнi слiдчого будь-якi слiдчi (розшуковi) 

дiї. 
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3.2. Визначення функцiональної дiяльностi керiвника органу досудового 

розслiдування 

Набрання чинностi Кримiнальним процесуальним кодексом України 

2012 року актуалiзувало дослiдження проблематики функцiональної 

спрямованостi дiяльностi учасникiв кримiнального провадження, у тому числi i 

такого його учасника, як керiвник органу досудового розслiдування. 

У КПК 1960 року ст. 114-1 передбачала, що начальник слiдчого вiддiлу 

здiйснює контроль за своєчаснiстю дiй слiдчих по розкриттю злочинiв i 

запобiганню їм, вживає заходiв найбiльш повного, всебiчного i обєктивного 

провадження досудового слiдства в кримiнальних справах. Частина 1 ст. 39 

КПК 2012 року вже не мiстить вказiвки на здiйснення контролю з боку 

керiвника органу досудового розслiдування, а вказує, що керiвник органу 

досудового розслiдування органiзовує досудове розслiдування. Таким чином ми 

бачимо, що новий КПК змiщує акценти i конкретизує функцiї керiвника органу 

досудового розслiдування на сучасному етапi, що полягають в органiзацiї 

досудового розслiдування замiсть здiйснення керiвником контрольних функцiй. 

Аналiз повноважень керiвника органу досудового розслiдування, 

викладених у ч. 2 ст. 39 КПК, очевидно указує, що цим субєктом здiйснюються 

не тiльки органiзацiйнi повноваження, а й контрольнi. Елементами контролю є 

вiдсторонення слiдчого вiд проведення досудового розслiдування, давання 

слiдчому письмових вказiвок, вжиття заходiв щодо усунення порушень вимог 

законодавства у випадку їх допущення слiдчим. 

Органiзацiйний i контрольний елемент характерний для процесуального 

керiвництва. Для того, щоб вiдмежувати цю функцiю вiд форми здiйснення 

функцiї прокурорського нагляду у досудовому провадженнi, функцiю керiвника 

органу досудового розслiдування щодо органiзацiї дiяльностi органу 

досудового розслiдування, на нашу думку, доцiльно перейменувати як вiдомче 

процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням, що полягає у вжиттi 

заходiв управлiнського та контрольного характеру для забезпечення законного, 

неупередженого та ефективного розслiдування кримiнальних правопорушень 

органами досудового розслiдування. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Вiдомчий контроль на досудовому провадженнi здiйснюється 

керiвником органу досудового розслiдування - уповноваженою державою 

посадовою особою, що очолює орган досудового розслiдування.  

Повноваження керiвника органа досудового розслiдування визначаються 

ст. 39 КПК України та вiдомчими нормативно-правовими актами, вiдповiдно до 

яких керiвник органу досудового розслiдування здiйснює як контрольнi так i 

органiзацiйнi повноваження.   Елементами контролю є вiдсторонення слiдчого 

вiд проведення досудового розслiдування, давання слiдчому письмових 

вказiвок, вжиття заходiв щодо усунення порушень вимог законодавства у 

випадку їх допущення слiдчим. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 
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1. Прокурорський нагляд на досудовому провадженнi – це дiяльнiсть 

прокурора по забезпеченню додержання законiв органами досудового 

розслiдування, що здiйснють кримiнальне провадження вiдповiдно до вимог 

чинного кримiнального процесуального законодавства. 

2. Видами прокурорського нагляду є наступнi:прокурорський контроль; 

прокурорська ревiзiя; процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням. 

3. Завдання прокурорського нагляду на досудовому провадженнi 

є:захист особи, суспiльства та держави вiд кримiнальних правопорушень; 

охорона прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв кримiнального 

провадження; забезпечення швидкого, повного та  неупередженого 

розслiдування; контроль за застосуванням процесуального примусу та належної 

правової процедури. 

4. Судовий контроль – це окрема форма кримiнальної процесуальної 

дiяльностi, що випливає з покладеної на нього функцiї захисту прав та свобод 

людини i здiйснюється шляхом надання слiдчим суддею дозволу на певнi 

процесуальнi дiї, пов'язанi з обмеженням конституцiйних прав i свобод 

громадян, та контроль за законнiстю їх проведення.  

5. Завданнями судового контролю на досудовому провадженнi є:захист 

прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв кримiнального провадження; 

забезпечення того, щоб жодна особа не була пiддана необґрунтованому 

процесуальному примусу i щоб до кожного учасника кримiнального 

провадження була застосована належна правова процедура. 

6. Вiдомчий контроль на досудовому провадженнi здiйснюється 

керiвником органу досудового розслiдування - уповноваженою державою 

посадовою особою, що очолює орган досудового розслiдування.  

7. Повноваження керiвника органа досудового розслiдування 

визначаються ст. 39 КПК України та вiдомчими нормативно-правовими актами, 

вiдповiдно до яких керiвник органу досудового розслiдування здiйснює як 

контрольнi так i органiзацiйнi повноваження.   
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ТЕМА № 2 ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНИКА ОРГАНУ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛIДУВАННЯ,  ПРОКУРОРА ТА СЛIДЧОГО СУДДI 

ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КРИМIНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ  

 

ПЛАН ЛЕКЦIЇ:  

1. Повноваження керiвника органу досудового розслiдування та 

прокурора пiд час застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження.                                                                                                              21 

2. Повноваження слiдчого суддi пiд час застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження.                                                            24 
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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

Метою лекцiї є системний виклад повноважень керiвника органу 

досудового розслiдування, прокурора та слiдчого суддi пiд час застосування 

заходiв забезпечення кримiнального провадження. 

 

ВСТУП 

Важливу роль пiд час застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження вiдiграє процесуальний статус керiвника органу досудового 

розслiдування, прокурора та слiдчого суддi, бо на них покладено обов’язок 

щодо охорони прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв кримiнального 

провадження в Українi, а також забезпечення неупередженого та ефективного 

розслiдування.  

Вiдповiдно до положень КПК України керiвник органу досудового 

розслiдування органiзовує досудове розслiдування. Прокурор здiйснює нагляд 

за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування у формi 

процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням. Слiдчий суддя 

здiйснює судовий контроль у випадках обмеження конституцiйних прав 

учасникiв кримiнального провадження. Обмеження конституцiйних прав 

учасникiв кримiнального провадження в рядi випадкiв є необхiдними при 

застосуваннi заходiв забезпечення кримiнального провадження з метою 

досягнення його дiєвостi. 

 Отже, у питаннях лекцiї ми будемо розглядати компетенцiю 

керiвника органу досудового розслiдування, прокурора та слiдчого суддi пiд час 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження. 

 

1. ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛIДУВАННЯ ТА ПРОКУРОРА ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДIВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Згiдно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримiнального 

провадження застосовуються на пiдставi ухвали слiдчого суддi або суду, за 

винятком випадкiв, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування 

заходiв забезпечення кримiнального провадження на пiдставi ухвали слiдчого 

суддi подається до мiсцевого суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого 

знаходиться орган досудового розслiдування.  

Застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження не 

допускається, якщо слiдчий, прокурор не доведе, що: 

1) iснує обґрунтована пiдозра щодо вчинення кримiнального 

правопорушення такого ступеня тяжкостi, що може бути пiдставою для 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження; 

2) потреби досудового розслiдування виправдовують такий ступiнь 

втручання у права i свободи особи, про який iдеться в клопотаннi слiдчого, 

прокурора; 
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 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слiдчий, 

прокурор звертається iз клопотанням. 

Для оцiнки потреб досудового розслiдування слiдчий суддя або суд 

зобов'язаний врахувати можливiсть без застосованого заходу забезпечення 

кримiнального провадження отримати речi i документи, якi можуть бути 

використанi пiд час судового розгляду для встановлення обставин у 

кримiнальному провадженнi. 

Пiд час розгляду питання про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження сторони кримiнального провадження повиннi 

подати слiдчому суддi або суду докази обставин, на якi вони посилаються. 

До клопотання слiдчого, прокурора про застосування, змiну або 

скасування заходу забезпечення кримiнального провадження додається витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслiдувань щодо кримiнального провадження, в 

рамках якого подається клопотання. 

Повноваження керiвника органу досудового розслiдування пiд час 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження мають 

здебiльшого органiзацiйний характер. Цi повноваження регламентуються в 

КПК України, а також витiкають iз положень вiдомчих наказiв МВС України, 

зокрема - Iнструкцiї з органiзацiї дiяльностi органiв досудового розслiдування 

Нацiональної полiцiї України (далi – Iнструкцiї), затвердженої наказом МВС 

України №570 вiд 06.07.2017. 

Аналiзуючи повноваження прокурора щодо застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження за новим КПК України, слiд 

пам’ятати, що участь прокурора у кримiнальному процесi визначається 

насамперед закрiпленими статтею 131-1 Конституцiї України 

фундаментальними положеннями щодо основних напрямкiв дiяльностi або 

функцiй органiв прокуратури України.  

Концептуальною новелою нового Кримiнального процесуального 

кодексу України є передбачене параграфом 2 Глави 3 положення щодо участi 

прокурора на сторонi обвинувачення на всiх стадiях кримiнального 

провадження.  

Заходи забезпечення кримiнального провадження застосовуються з 

метою досягнення дiєвостi кримiнального провадження. Правообмежувальний 

характер заходiв забезпечення кримiнального провадження обумовлює 

необхiднiсть встановлення системи гарантiй їх законного та обґрунтованого 

застосування. Адже, хоча кримiнальне судочинство i покликане бути 

ефективним засобом захисту прав та свобод, у правозастосовнiй практицi 

досить часто зустрiчаються випадки зловживання суб’єктами кримiнального 

судочинства процесуальними правами та повноваженнями, на що постiйно 

звертається увага правозахисних органiзацiй та Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини. Положення п. 10 ч. 2 ст. 36 Кримiнального 

процесуального кодексу України уповноважує прокурора, який у формi 

процесуального керiвництва здiйснює нагляд за додержанням законiв пiд час 

проведення досудового розслiдування, погоджувати або вiдмовляти у 

погодженнi клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення слiдчих 
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(розшукових) дiй, негласних слiдчих (розшукових) дiй, iнших процесуальних 

дiй у випадках, передбачених КПК України, чи самостiйно подавати слiдчому 

суддi такi клопотання. У тому числi прокурор – процесуальний керiвник 

погоджує або вiдмовляє у погодженнi клопотань слiдчого до слiдчого суддi про 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження чи самостiйно 

подає слiдчому суддi такi клопотання. 

Всi клопотання слiдчого до слiдчого суддi про застосування, змiну або 

скасування заходу забезпечення кримiнального провадження, за винятком 

клопотання про привiд та накладення грошового стягнення, повиннi бути в 

обов'язковому порядку погодженi з прокурором. Погодження прокурора — це 

письмовий реквiзит прокурора на клопотаннi особи, у провадженнi якої 

знаходиться кримiнальне провадження щодо проведення нею вiдповiдних 

процесуальних дiй. 

Слiдчий подає прокурору на погодження клопотання про: застосування, 

змiну або скасування заходу забезпечення кримiнального провадження. 

У випадках вiдмови прокурора у погодженнi клопотання слiдчого до 

слiдчого суддi про застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження, слiдчий має право звернутися до керiвника органу досудового 

розслiдування, який пiсля вивчення клопотання за необхiдностi iнiцiює розгляд 

питань, порушених у ньому, перед прокурором вищого рiвня, який протягом 

трьох днiв погоджує вiдповiдне клопотання або вiдмовляє у його погодженнi. 

Зазначенi повноваження пов’язанi з необхiднiстю проведення пiд час 

досудового розслiдування процесуальних дiй, що певною мiрою обмежують 

або втручаються у конституцiйнi права та свободи учасникiв кримiнального 

провадження, або пов’язанi iз застосуванням до них визначених новим КПК 

примусових заходiв. Прокурор, або самостiйно складаючи клопотання, або 

вирiшуючи питання про погодження чи вiдмову у погодженнi клопотання 

слiдчого, має з’ясувати iснування обґрунтованої пiдозри щодо вчинення 

кримiнального правопорушення такого ступеня тяжкостi особою, щодо якої 

застосовуються зазначенi заходи, потреби досудового розслiдування 

виправдовують такий ступiнь втручання у права i свободи особи, про який 

iдеться в клопотаннi слiдчого, прокурора, може бути виконане завдання, для 

виконання якого слiдчий, прокурор звертається iз клопотанням. 

 Пiд час розгляду клопотання слiдчим суддею прокурор у змагальному 

процесi зi стороною захисту наводить доводи на обґрунтування своєї правової 

позицiї. Питання органiзацiї прокурорського нагляду за додержанням законiв 

при застосуваннi запобiжних заходiв регулюються наказом Генерального 

прокурора України «Про органiзацiю дiяльностi прокурорiв у кримiнальному 

провадженнi» вiд 19 грудня 2012 року № 4гн, який має на метi забезпечення 

ефективного нагляду за додержанням законiв пiд час проведення досудового 

розслiдування, в тому числi у формi процесуального керiвництва ним, 

пiдтримання державного обвинувачення, оскарження судових рiшень i 

здiйснення iнших передбачених законом повноважень з цих питань. Наказ 

зобов’язує керiвникiв органiв прокуратури та галузевих пiдроздiлiв апаратiв 
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прокуратур усiх рiвнiв здiйснювати контроль за законнiстю застосування 

заходiв забезпечення кримiнального провадження. 

 При застосуваннi заходiв забезпечення кримiнального провадження 

прокурор може приймати наступнi процесуальнi рiшення: 

-постанова прокурора — основний процесуальний документ, яким 

прокурор зобов'язує слiдчого, керiвника органу досудового розслiдування, 

фiзичних або юридичних осiб вчинити певнi дiї. Прокурор вправi виносити 

постанови про: вiдмову в задоволеннi клопотання про застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження; 

-письмовi вказiвки — письмовий документ, у якому прокурор визначає для 

слiдчого обов'язковi для виконання ним у кримiнальному провадженнi слiдчi 

(розшуковi) дiї, негласнi слiдчi (розшуковi) дiї та iншi процесуальнi й 

органiзацiйнi дiї. Невиконання законних вказiвок прокурора, наданих у 

встановленому порядку тягне за собою передбачену законом вiдповiдальнiсть; 

-письмове доручення - письмовий документ у формi постанови, яким 

прокурор зобов'язує слiдчого, орган досудового розслiдування, оперативнi 

пiдроздiли провести у встановлений прокурором строк слiдчi (розшуковi) дiї, 

негласнi слiдчi (розшуковi) дiї, iншi процесуальнi дiї. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Повноваження керiвника органу досудового розслiдування пiд час 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження мають 

здебiльшого органiзацiйний характер. Цi повноваження регламентуються в 

КПК України, а також витiкають iз положень вiдомчих наказiв МВС України, 

зокрема - Iнструкцiї з органiзацiї дiяльностi органiв досудового розслiдування 

Нацiональної полiцiї України, затвердженої наказом МВС України №570 вiд 

06.07.2017. 

2. За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, за винятком клопотання про привiд та накладення 

грошового стягнення. 

3. Процесуальний керiвник, здiйснюючи прокурорський нагляд 

уповноважений погоджувати або вiдмовляти у погодженнi клопотань слiдчого 

до слiдчого суддi про застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження; 

4. В межах здiйснення прокурорського нагляду пiд час застосування 

заходiв забезпечення кримiнального провадження прокурор уповноважений 

складати наступнi процесуальнi документи: постанова прокурора; письмовi 

вказiвки; письмове доручення. 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ СЛIДЧОГО СУДДI ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАХОДIВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМIНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. 

Слiдчий суддя — це суддя суду першої iнстанцiї, до повноважень якого 

належить здiйснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi, та у випадку, передбаченому 
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статтею 247 КПК, - голова чи за його визначенням iнший суддя Апеляцiйного 

суду Автономної Республiки Крим, апеляцiйного суду областi, мiст Києва та 

Севастополя (п. 18 ст. 3 КПК).  

До повноваження слiдчого суддi належать також повноваження щодо 

прийняття рiшення про застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження. Слiд зазначити, що законодавець значно розширив предмет 

судового контролю у данiй сферi: запровадженi новi заходи та передбачено 

необхiднiсть постановлення ухвали слiдчого суддi для застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження пiд час досудового розслiдування, за 

винятком передбачених Кодексом випадкiв. 

Таким чином КПК 2012 року (Роздiл II) надає повноваження слiдчому 

суддi щодо вирiшення питань про застосування таких заходiв забезпечення 

кримiнального провадження: судового виклику (ч. 1 ст. 134); приводу (ч. 2 ст. 

140); грошового стягнення (ч. 2 ст. 144); тимчасового обмеження у 

користуваннi спецiальним правом (ч. 2 ст. 148) та продовження його строку (ст. 

153); вiдсторонення вiд посади, тимчасове вiдсторонення суддi вiд здiйснення 

правосуддя (ч. 2 ст. 154) та продовження його строку (ст. 158); тимчасового 

доступу до речей i документiв (ч. 2 ст. 159); арешту майна (ч. 2 ст. 170); 

запобiжних заходiв (особистого зобов'язання, особистої поруки, застави, 

домашнього арешту, тримання пiд вартою (ч. 4 ст. 176)); затримання 

пiдозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу (ч. 2 ст. 187); покладення 

на пiдозрюваного, обвинуваченого при застосуваннi запобiжних заходiв 

обов'язкiв, передбачених ч. 5 ст. 194. 

До заходiв забезпечення кримiнального провадження, питання про 

застосування яких належить до повноважень слiдчого суддi необхiдно також 

вiднести заходи, що передбаченi в iнших роздiлах КПК 2012 року: передання 

неповнолiтнього пiдозрюваного пiд нагляд (ст. 493), помiщення особи в 

приймальник-розподiльник для дiтей (ч. 4 ст. 499), тимчасовий арешт (ст. 583); 

тримання пiд вартою (екстрадицiйний арешт) для забезпечення видачi особи 

(ст. 584); iншi запобiжнi заходи для забезпечення видачi особи на запит 

iноземної держави (ст. 585). 

Без ухвали слiдчого суддi, згiдно з КПК 2012 року, можуть бути 

застосованi лише кiлька заходiв забезпечення кримiнального провадження: 

виклик слiдчим, прокурором (ст. 133), тимчасове вилучення майна (ст. 167, 168) 

та затримання (ст. 207-213). 

Таке розширення предмету судового контролю при застосуваннi заходiв 

забезпечення кримiнального провадження можна вважати позитивним кроком 

для забезпечення прав, свобод та законних iнтересiв осiб. 

Вирiшуючи питання про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, у кожному випадку розгляду вiдповiдних 

клопотань слiдчi суддi зобов’язанi: 

– сумлiнно i принципово здiйснювати повноваження iз судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному 

провадженнi пiд час досудового розслiдування, дiяти у межах i вiдповiдно до 

вимог закону; 
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– перевiряти наявнiсть об’єктивної необхiдностi та виправданiсть такого 

втручання у права i свободи особи, з’ясовувати можливiсть досягнення мети, на 

яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходiв; 

– зважати, що незалежно вiд визначеного процесуальним законом 

суб’єкта iнiцiювання застосування заходiв забезпечення обов’язок довести 

наявнiсть трьох необхiдних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) 

покладається на слiдчого та/або прокурора; 

– враховувати, що докази на пiдтвердження обставин, викладених у 

клопотаннi про застосування заходiв забезпечення, подаються особою, яка 

заявляє таке клопотання; 

– пам’ятати, що суддя, який брав участь у кримiнальному провадженнi 

пiд час досудового розслiдування, згiдно з ч. 1 ст. 76 КПК не має права брати 

участь у цьому ж провадженнi в судi як першої, так i апеляцiйної та касацiйної 

iнстанцiй, а також при переглядi судових рiшень Верховним Судом України або 

за нововиявленими обставинами.  

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 132 КПК усi клопотання про застосування заходiв 

забезпечення кримiнального провадження, у тому числi запобiжних заходiв (ч. 2 

ст. 131 КПК), подаються до мiсцевого суду, в межах територiальної юрисдикцiї 

якого знаходиться орган досудового розслiдування, що здiйснює вiдповiдне 

розслiдування. Такi клопотання розглядаються слiдчим суддею, який 

визначається автоматизованою системою документообiгу суду в порядку, 

передбаченому ч. 3 ст. 35 КПК (незалежно вiд того, який слiдчий суддя 

розглядав iншi клопотання у цьому ж кримiнальному провадженнi ранiше).  

У випадку проведення досудового розслiдування слiдчою групою 

клопотання щодо застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження також розглядаються слiдчим суддею мiсцевого суду, у межах 

територiальної юрисдикцiї якого знаходиться орган досудового розслiдування, 

що здiйснює вiдповiдне розслiдування. Пiдставою для визначення 

територiальної юрисдикцiї суду першої iнстанцiї при розглядi клопотань щодо 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження є постанова 

керiвника вiдповiдного органу досудового розслiдування про створення слiдчої 

групи, в якiй визначено мiсце проведення досудового розслiдування. 

Крiм слiдчого (за погодженням прокурора) та прокурора, мають право 

подавати клопотання до слiдчого суддi про застосування: 

– судового виклику – пiдозрюваний, його захисник, потерпiлий, його 

представник (ст. 134 КПК); 

– приводу – сторона кримiнального провадження, потерпiлий (ч. 2        

ст. 140 КПК); 

– тимчасового доступу до речей i документiв – сторони кримiнального 

провадження (ст. 160 КПК); 

–  арешту майна – цивiльний позивач (ст. 171 КПК). 

За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, крiм випадкiв, передбачених КПК. 
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У межах одного кримiнального провадження клопотання про 

застосування заходiв забезпечення, у тому числi запобiжних заходiв, вноситься 

щодо кожної особи окремо 

До клопотання про застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслiдувань 

щодо кримiнального провадження – у всiх без винятку випадках; 2) копiї 

матерiалiв, якими сторона кримiнального провадження, що подала вiдповiдне 

клопотання, обґрунтовує свої доводи (ст. 141, 145, абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 

ст. 157, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК). Такi ж копiї матерiалiв, з огляду на змiст 

положень ч. 6 ст. 9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий 

доступ до речей i документiв; 3) документи, якi пiдтверджують надання 

пiдозрюваному, в тому числi й обвинуваченому, копiй клопотання та 

матерiалiв, що обґрунтовують клопотання (абз. 2 ч. 2 ст. 150, абз. 2 ч. 2 ст. 157 

КПК). При цьому у разi подання клопотань щодо декiлькох осiб у рамках 

одного кримiнального провадження слiдчий суддя має перевiрити належнiсть, 

достовiрнiсть i допустимiсть доказiв стосовно кожної особи окремо.  

Вiдповiдно до положень КПК слiдчий суддя має розглянути клопотання 

про застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження у 

визначений законом термiн. Зокрема, клопотання про:  

– привiд – розглядається у день надходження клопотання; 

– грошове стягнення, тимчасове обмеження у користуваннi спецiальним 

правом, вiдсторонення вiд посади – не пiзнiше трьох днiв iз дня надходження 

клопотання; 

– тимчасовий доступ до речей i документiв, враховуючи змiст положень 

ч. 6 ст. 9 КПК, – розглядається не пiзнiше трьох днiв iз дня надходження 

клопотання до суду. У разi якщо особа, яка подала клопотання, обґрунтує у 

ньому наявнiсть реальної загрози змiни або знищення речей i документiв, 

слiдчий суддя має невiдкладно розглянути зазначене клопотання;  

– арешт майна, яке не було тимчасово вилученим, – розглядається не 

пiзнiше двох днiв iз дня надходження вiдповiдного клопотання до суду (ч. 1 

ст. 172 КПК). Водночас ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна має 

бути постановлено (тобто розглянуто) не пiзнiше сiмдесяти двох годин iз дня 

находження до суду вiдповiдного клопотання (ч. 6 ст. 173 КПК). 

Пiсля розгляду клопотання про застосування заходу забезпечення 

кримiнального провадження слiдчий суддя вправi постановити ухвалу про: 

1) задоволення клопотання; 2) вiдмову у задоволеннi клопотання; 3) повернення 

його для усунення недолiкiв, якщо клопотання подано слiдчому суддi без 

додержання вимог, визначених вiдповiдною нормою КПК. Зокрема, прокурору 

повертається клопотання про застосування тимчасового обмеження у 

користуваннi спецiальним правом та про вiдсторонення вiд посади, якщо воно 

подано без додержання вимог статей 150 та 155 КПК вiдповiдно (ч. 3 ст. 151, 

ч. 2 ст. 156 КПК), прокурору чи цивiльному позивачу, якщо клопотання про 

арешт майна не вiдповiдає вимогам ст. 171 КПК (ч. 3 ст. 172 КПК). З огляду на 

змiст положень ч. 6 ст. 9 КПК, беручи до уваги, що такий захiд забезпечення 

кримiнального провадження як тимчасовий доступ до речей i документiв є 
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найбiльш поширеним серед iнших, вважаємо, що в разi невiдповiдностi 

клопотання про його застосування вимогам ч. 2 ст. 160 КПК слiдчий суддя 

вправi повернути його прокурору для усунення недолiкiв. Слiд зазначити, що 

пiдстави повернення клопотання мають бути належним чином обґрунтованi, а 

недолiки, якi потребують усунення, такими, що могли перешкодити 

постановленню слiдчим суддею законного та обґрунтованого рiшення. 

Ухвала слiдчого суддi про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження повинна вiдповiдати вимогам закону, мiстити чiткi 

формулювання, вказiвку на вчинення конкретних дiй. Наприклад, надати (ким 

та кому) тимчасовий доступ до речей i/або документiв (яких саме) чи надати 

тимчасовий доступ до речей i/або документiв та можливiсть вилучити їх. 

В ухвалi про задоволення клопотання щодо застосування заходу 

забезпечення кримiнального провадження слiдчий суддя повинен зазначити 

строк її (ухвали) дiї, враховуючи, що: 1) для запобiжних заходiв, арешту майна 

цей строк є пропорцiйним строку досудового розслiдування – два мiсяцi; 

2) строк тимчасового обмеження у користуваннi спецiальним правом, 

вiдсторонення вiд посади не може становити бiльше двох мiсяцiв, а строк дiї 

тимчасового доступу до речей i документiв – бiльше одного мiсяця. Слiд 

зазначити, що в разi нездiйснення представником правоохоронного органу 

протягом визначеного в ухвалi слiдчого суддi строку доступу до речей i 

документiв слiдчий за погодженням iз прокурором або прокурор має 

звернутися з клопотанням ще раз, зазначивши, крiм iншого, обставини, що 

завадили йому здiйснити такий доступ в межах визначеного в ухвалi слiдчого 

суддi часу.  

Сплив строку дiї ухвали про застосування заходу забезпечення 

кримiнального провадження свiдчить про припинення цього заходу 

забезпечення та поновлення прав i свобод особи, щодо якої вiн застосовувався 

або iнтересiв якої стосувався.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

1. Слiдчий суддя здiйснює судовий контроль за дотриманням прав, 

свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi у разi застосування 

заходiв забезпечення кримiнального провадження. Такий пiдхiд спрямований 

на посилення захисту конституцiйних прав пiдозрюваного та iнших учасникiв 

кримiнального провадження.  

2. Без ухвали слiдчого суддi, можуть бути застосованi лише кiлька 

заходiв забезпечення кримiнального провадження: виклик слiдчим, прокурором 

(ст. 133), тимчасове вилучення майна (ст. 167, 168) та затримання (ст. 207-213). 

3. Вирiшуючи питання про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, у кожному випадку розгляду вiдповiдних 

клопотань слiдчi суддi зобов’язанi: перевiряти наявнiсть об’єктивної 

необхiдностi та виправданiсть такого втручання у права i свободи особи, 

з’ясовувати можливiсть досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, 

без застосування цих заходiв; зважати, що незалежно вiд визначеного 

процесуальним законом суб’єкта iнiцiювання застосування заходiв 



30 
 

забезпечення обов’язок довести наявнiсть трьох необхiдних складових для їх 

застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слiдчого та/або прокурора; 

враховувати, що докази на пiдтвердження обставин, викладених у клопотаннi 

про застосування заходiв забезпечення, подаються особою, яка заявляє таке 

клопотання. 

4. В межах здiйснення судового контролю, за результатами розгляду 

клопотання про застосування заходу забезпечення кримiнального провадження 

слiдчий суддя вправi постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 

2) вiдмову у задоволеннi клопотання; 3) повернення його для усунення недолiкiв, 

якщо клопотання подано слiдчому суддi без додержання вимог, визначених 

вiдповiдною нормою КПК. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

1. Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу 

України керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий 

контроль правомiрностi застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження, що має переважно не процесуальний, а органiзацiйний характер.  

2. За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження, за винятком клопотання про привiд та накладення 

грошового стягнення. 

3. Прокурор має право погоджувати або вiдмовляти у погодженнi 

клопотань слiдчого до слiдчого суддi про застосування заходiв забезпечення 

кримiнального провадження у випадках, передбачених КПК України, чи 

самостiйно подавати слiдчому суддi такi клопотання.  

4. Без ухвали слiдчого суддi, можуть бути застосованi лише кiлька 

заходiв забезпечення кримiнального провадження: виклик слiдчим, 

прокурором, тимчасове вилучення майна та затримання.  

5. Слiдчий суддя, за результатами розгляду клопотання про 

застосування заходу забезпечення кримiнального провадження вправi 

постановити ухвалу про: 1) задоволення клопотання; 2) вiдмову у задоволеннi 

клопотання; 3) повернення його для усунення недолiкiв, якщо клопотання 

подано слiдчому суддi без додержання вимог, визначених вiдповiдною нормою 

КПК. 
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ТЕМА № 3 ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНИКА ОРГАНУ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛIДУВАННЯ,  ПРОКУРОРА ТА СЛIДЧОГО СУДДI 

ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБIЖНИХ ЗАХОДIВ  

 

ПЛАН ЛЕКЦIЇ: 

1. Повноваження керiвника органу досудового розслiдування та 

прокурора пiд час застосування запобiжних заходiв                                            33 

2. Повноваження слiдчого суддi пiд час застосування запобіжних 

заходiв.                                                                        37 
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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

Метою лекцiї є системний виклад повноважень керiвника органу 

досудового розслiдування, прокурора та слiдчого суддi пiд час застосування 

запобiжних заходiв. 

 

ВСТУП 

Важливу роль пiд час застосування запобiжних заходiв вiдiграє 

процесуальний статус керiвника органу досудового розслiдування, прокурора 

та слiдчого суддi, бо на них покладено обов’язок щодо охорони прав, свобод та 

законних iнтересiв учасникiв кримiнального провадження в Українi, а також 

забезпечення неупередженого та ефективного розслiдування.  

Вiдповiдно до положень КПК України керiвник органу досудового 

розслiдування органiзовує досудове розслiдування. Прокурор здiйснює нагляд 

за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування у формi 

процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням. Слiдчий суддя 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14
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здiйснює судовий контроль у випадках обмеження конституцiйних прав 

учасникiв кримiнального провадження. Обмеження конституцiйних прав 

учасникiв кримiнального провадження в рядi випадкiв є необхiдними при 

застосуваннi запобiжних заходiв з метою досягнення його дiєвостi. 

Отже, у питаннях лекцiї ми будемо розглядати компетенцiю керiвника 

органу досудового розслiдування, прокурора та слiдчого суддi пiд час 

застосування запобiжних заходiв. 

 

1.ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРIВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛIДУВАННЯ ТА ПРОКУРОРА ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗАПОБIЖНИХ ЗАХОДIВ  

Для досягнення завдань кримiнального провадження законодавець 

покладає на суб'єктiв кримiнального процесу певнi обов'язки та визначає їх 

права. Втiм, завдання кримiнального судочинства не завжди збiгаються з 

iнтересами всiх сторiн провадження. У зв'язку з цим суб'єкти кримiнального 

провадження не завжди добровiльно виконують покладенi на них законом 

процесуальнi обов'язки, що ставить пiд сумнiв ефективнiсть та дiєвiсть 

кримiнального процесу. Серед заходiв забезпечення кримiнального 

провадження, особливе мiсце займають запобiжнi заходи як найбiльш суворiшi 

заходи. Запобiжнi заходи застосовуються лише до чiтко визначеного учасника 

кримiнального провадження – пiдозрюваного та застосовуються для 

забезпечення належної його поведiнки.  

Отже, запобiжнi заходи − це передбаченi кримiнально-процесуальним 

законом процесуальнi засоби державно-правового примусу, що застосовуються 

уповноваженими на те органами (посадовими особами), якi здiйснюють 

кримiнальне провадження, у чiтко визначеному законом порядку  для 

забезпечення належної поведiнки пiдозрюваного.  

Вiдповiдно до ст. 176 КПК України запобiжними заходами є: 

1) особисте зобов’язання; 

2) особиста порука; 

3) застава; 

4) домашнiй арешт; 

5) тримання пiд вартою; 

6) тимчасовий запобiжний захiд – затримання особи.   

Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу України 

керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий контроль 

правомiрностi застосування запобiжних заходiв, що має переважно не 

процесуальний, а органiзацiйний характер. 

Виконуючи функцiю нагляду за додержанням законiв органами, що 

провадять досудове слiдство, прокурор вивчаючи клопотання слiдчого про 

обрання запобiжного заходу повинен перевiрити законнiсть його складення, а 

достовiрно встановлену наявнiсть ризикiв для обрання запобiжного заходу, 

перевiрити законнiсть встановлення фактичних даних, якими вони 

пiдтверджуються та iнше.  
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Звичайно ж здiйснювати на стадiї досудового розслiдування функцiю 

пiдтримання державного обвинувачення в судi прокурор не може. Однак 

визначений у ст. 36 КПК України обов’язок прокурора здiйснювати 

процесуальне керiвництво досудовим розслiдуванням зобов’язує його вести 

пiдготовку до пiдтримання державного обвинувачення у наступнiй стадiї 

процесу. Тобто прокурор окрiм здiйснення нагляду за додержанням законiв 

органiв досудового розслiдування повинен оцiнювати встановленi в ходi 

досудового розслiдування докази, на пiдставi яких вiн на стадiї судового 

розгляду буде пiдтримувати державне обвинувачення. 

Враховуючи вищезазначену обставину прокурор пiд час вивчення 

клопотання про застосування запобiжного заходу зобов’язаний дослiдити та 

оцiнити докази якими пiдтверджується пред’явлена особi пiдозра. Тобто 

оцiнити встановлену сукупнiсть доказiв, визначити їх достовiрнiсть 

достатнiсть, допустимiсть та належнiсть. Лише на основi власного 

внутрiшнього переконання про причетнiсть особи до вчинення злочину 

прокурор приймає рiшення про узгодження клопотання слiдчого про обрання 

запобiжного заходу.  

Таким чином дiяльнiсть прокурора при обраннi запобiжного заходу 

зводиться до: 

1) оцiнки  законностi процесуальної дiяльностi слiдчого пiд час обрання 

запобiжного заходу (у тому числi i законностi встановлення ризикiв за яких 

може бути обрано запобiжний захiд),  

2) оцiнки доказiв якi надають пiдстави притягнення особи до 

кримiнальної вiдповiдальностi у якостi пiдозрюваного.  

Вищезазначена дiяльнiсть прокурора чiтко збiгається з загальними 

правилами застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження, а 

саме вирiшуючи питання про погодження чи вiдмову у погодженнi клопотання 

слiдчого, вiн має з’ясувати iснування обґрунтованої пiдозри щодо вчинення 

кримiнального правопорушення такого ступеня тяжкостi особою, щодо якої 

застосовуються зазначенi заходи, потреби досудового розслiдування 

виправдовують такий ступiнь втручання у права i свободи особи, про який 

iдеться в клопотаннi слiдчого, прокурора, може бути виконане завдання, для 

виконання якого слiдчий, прокурор звертається iз клопотанням. 

Пiдстави застосування запобiжних заходiв викладенi у подiбнiй редакцiї, 

а саме вiдповiдно до ч. 2 ст. 177 КПК України такими пiдставами є наявнiсть 

обґрунтованої пiдозри у вчиненнi особою кримiнального правопорушення, а 

також наявнiсть ризикiв, якi дають достатнi пiдстави слiдчому суддi, суду 

вважати, що пiдозрюваний, обвинувачений, засуджений може здiйснити дiї, 

передбаченi ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: 

1) переховуватися вiд органiв досудового розслiдування та/або суду; 

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку iз речей чи документiв, якi 

мають iстотне значення для встановлення обставин кримiнального 

правопорушення; 

3) незаконно впливати на потерпiлого, свiдка, iншого пiдозрюваного, 

обвинуваченого, експерта, спецiалiста у цьому ж кримiнальному провадженнi; 
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4) перешкоджати кримiнальному провадженню iншим чином; 

5) вчинити iнше кримiнальне правопорушення чи продовжити 

кримiнальне правопорушення, у якому пiдозрюється, обвинувачується. 

Окремо у зазначенiй статтi наголошується, що слiдчий, прокурор не 

мають права iнiцiювати застосування запобiжного заходу без наявностi для 

цього пiдстав, передбачених КПК України.  

Щоб здiйснювати процесуальну дiяльнiсть по обранню запобiжного 

заходу, КПК України надiляє прокурора низкою прав i обов’язкiв. Для 

застосування запобiжного заходу слiдчий складає клопотання про його 

застосування, яке потiм погоджує з прокурором. Погодження прокурора — це 

письмовий реквiзит прокурора на клопотаннi слiдчого, у провадженнi якого 

знаходиться кримiнальне провадження щодо проведення ним вiдповiдних 

процесуальних дiй. 

Слiдчий подає прокурору на погодження клопотання про: застосування, 

змiну або продовження запобiжного заходу. 

У випадках вiдмови прокурора у погодженнi клопотання слiдчого до 

слiдчого суддi про застосування запобiжного заходу, слiдчий має право 

звернутися до керiвника органу досудового розслiдування, який пiсля вивчення 

клопотання за необхiдностi iнiцiює розгляд питань, порушених у ньому, перед 

прокурором вищого рiвня, який протягом трьох днiв погоджує вiдповiдне 

клопотання або вiдмовляє у його погодженнi. 

 У КПК України не мiститься спецiальної норми, яка б чiтко визначала 

перелiк обставин, якi прокурор повинен перевiрити пiд час погодження 

клопотання. Враховуючи це прокурор перевiряє тi обставини, наявнiсть яких 

буде встановлювати слiдчий суддя пiд час вирiшення питання про обрання 

запобiжного заходу. А саме вiдповiдно до ст. 194 КПК України слiдчий суддя 

пiд час розгляду клопотання про застосування запобiжного заходу зобов’язаний 

встановити докази якi пiдтверджують: 

1) наявнiсть обґрунтованої пiдозри у вчиненнi пiдозрюваним, 

обвинуваченим кримiнального правопорушення; 

2) наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що iснує хоча б один iз ризикiв, 

передбачених ст. 177 КПК України, i на якi вказує слiдчий, прокурор; 

3) недостатнiсть застосування бiльш м’яких запобiжних заходiв для 

запобiгання ризику або ризикам, зазначеним у клопотаннi. 

У разi не встановлення вищезазначених обставин слiдчий суддя 

зобов’язаний вiдмовити у застосуваннi запобiжного заходу.  

Враховуючи зазначене прокурор перевiряючи клопотання слiдчого про 

застосування запобiжного заходу зобов’язаний перевiрити наявнiсть доказiв, якi 

б чiтко пiдтверджували зазначенi обставини.  

 Пiд час розгляду клопотання слiдчим суддею прокурор у змагальному 

процесi зi стороною захисту наводить доводи на обґрунтування своєї правової 

позицiї. Питання органiзацiї прокурорського нагляду за додержанням законiв 

при застосуваннi запобiжних заходiв регулюються наказом Генерального 

прокурора України «Про органiзацiю дiяльностi прокурорiв у кримiнальному 

провадженнi» вiд 19 грудня 2012 року № 4гн, який має на метi забезпечення 
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ефективного нагляду за додержанням законiв пiд час проведення досудового 

розслiдування. Наказ зобов’язує керiвникiв органiв прокуратури та галузевих 

пiдроздiлiв апаратiв прокуратур усiх рiвнiв здiйснювати контроль за законнiстю 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження. 

На пiдставi вищевикладеного можна зазначити, що при застосуваннi 

запобiжних заходiв прокурор може приймати наступнi процесуальнi рiшення: 

-постанова прокурора — основний процесуальний документ, яким 

прокурор зобов'язує слiдчого, керiвника органу досудового розслiдування, 

фiзичних або юридичних осiб вчинити певнi дiї. Постанова повинна вiдповiдати 

вимогам встановленим ч. 5 ст. 110 КПК. Постанова прокурора виготовляється 

на офiцiйному бланку та пiдписується прокурором iз зазначенням його посади i 

класного чину та є обов'язковою для виконання фiзичними та юридичними 

особами, прав, свобод чи iнтересiв яких вона стосується. Прокурор вправi 

виносити постанови про: вiдмову в задоволеннi клопотання про застосування 

запобiжних заходiв; 

-письмовi вказiвки — письмовий документ, у якому прокурор визначає 

для слiдчого обов'язковi для виконання ним у кримiнальному провадженнi 

слiдчi (розшуковi) дiї, негласнi слiдчi (розшуковi) дiї та iншi процесуальнi й 

органiзацiйнi дiї. Невиконання законних вказiвок прокурора, наданих у 

встановленому порядку тягне за собою передбачену законом вiдповiдальнiсть; 

-письмове доручення - письмовий документ у формi постанови, яким 

прокурор зобов'язує слiдчого, орган досудового розслiдування, оперативнi 

пiдроздiли провести у встановлений прокурором строк слiдчi (розшуковi) дiї, 

негласнi слiдчi (розшуковi) дiї, iншi процесуальнi дiї. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу України 

керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий контроль 

правомiрностi застосування запобiжних заходiв, що має переважно не 

процесуальний, а органiзацiйний характер. 

Прокурор на стадiї досудового розслiдування здiйснюючи нагляд у формi 

процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням пiд час застосування 

запобiжних заходiв зобов’язаний: 

1) перевiрити  законнiсть процесуальних дiй, що проводилися у зв’язку з 

прийняттям слiдчим рiшення (складення клопотання) про обрання запобiжного 

заходу; 

2) надати оцiнку наявностi достатнiх  доказiв якими пiдтверджуються  

пiдстави для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi у якостi 

пiдозрюваного. 

 

2.ПОВНОВАЖЕННЯ СЛIДЧОГО СУДДI 

ПIД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДIВ  

КПК України вiдносить до повноважень слiдчого суддi вирiшення питань 

про застосування запобіжних заходiв (особистого зобов'язання, особистої 

поруки, застави, домашнього арешту, тримання пiд вартою (ч. 4 ст. 176)); 
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затримання пiдозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу (ч. 2 ст. 187); 

покладення на пiдозрюваного, обвинуваченого при застосуваннi запобiжних 

заходiв обов'язкiв, передбачених ч. 5 ст. 194. 

 Вирiшуючи питання про застосування запобiжних заходiв, у кожному 

випадку розгляду вiдповiдних клопотань слiдчi суддi зобов’язанi: 

– сумлiнно i принципово здiйснювати повноваження iз судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв осiб у кримiнальному 

провадженнi пiд час досудового розслiдування, дiяти у межах i вiдповiдно до 

вимог закону; 

– перевiряти наявнiсть об’єктивної необхiдностi та виправданiсть такого 

втручання у права i свободи особи, з’ясовувати можливiсть досягнення мети, на 

яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходiв; 

– зважати, що незалежно вiд визначеного процесуальним законом 

суб’єкта iнiцiювання застосування заходiв забезпечення обов’язок довести 

наявнiсть трьох необхiдних складових для їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК) 

покладається на слiдчого та/або прокурора; 

– враховувати, що докази на пiдтвердження обставин, викладених у 

клопотаннi про застосування заходiв забезпечення, подаються особою, яка 

заявляє таке клопотання; 

– пам’ятати, що суддя, який брав участь у кримiнальному провадженнi 

пiд час досудового розслiдування, згiдно з ч. 1 ст. 76 КПК не має права брати 

участь у цьому ж провадженнi в судi як першої, так i апеляцiйної та касацiйної 

iнстанцiй, а також при переглядi судових рiшень Верховним Судом України або 

за нововиявленими обставинами.  

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 132 КПК усi клопотання про застосування запобiжних 

заходiв, подаються до мiсцевого суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого 

знаходиться орган досудового розслiдування, що здiйснює вiдповiдне 

розслiдування. Такi клопотання розглядаються слiдчим суддею, який 

визначається автоматизованою системою документообiгу суду в порядку, 

передбаченому ч. 3 ст. 35 КПК (незалежно вiд того, який слiдчий суддя 

розглядав iншi клопотання у цьому ж кримiнальному провадженнi ранiше).  

У випадку проведення досудового розслiдування слiдчою групою 

клопотання щодо застосування заходiв забезпечення кримiнального 

провадження також розглядаються слiдчим суддею мiсцевого суду, у межах 

територiальної юрисдикцiї якого знаходиться орган досудового розслiдування, 

що здiйснює вiдповiдне розслiдування. Пiдставою для визначення 

територiальної юрисдикцiї суду першої iнстанцiї при розглядi клопотань щодо 

застосування заходiв забезпечення кримiнального провадження є постанова 

керiвника вiдповiдного органу досудового розслiдування про створення слiдчої 

групи, в якiй визначено мiсце проведення досудового розслiдування. 

За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про застосування запобiжних заходiв,  

У межах одного кримiнального провадження клопотання про 

застосування запобiжних заходiв, вноситься щодо кожної особи окремо 

До клопотання про застосування запобiжних заходiв додається:  
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1) копiї матерiалiв, якими слiдчий, прокурор обґрунтовує доводи 

клопотання; 

2) перелiк свiдкiв, яких слiдчий, прокурор вважає за необхiдне допитати 

пiд час судового розгляду щодо запобiжного заходу; 

3) пiдтвердження того, що пiдозрюваному, обвинуваченому наданi копiї 

клопотання та матерiалiв, якими обґрунтовується необхiднiсть застосування 

запобiжного заходу. Застосування запобiжного заходу до кожної особи 

потребує внесення окремого клопотання. 

При цьому у разi подання клопотань щодо декiлькох осiб у рамках одного 

кримiнального провадження слiдчий суддя має перевiрити належнiсть, 

достовiрнiсть i допустимiсть доказiв стосовно кожної особи окремо.  

Вiдповiдно до положень КПК слiдчий суддя має розглянути клопотання 

про застосування запобiжних заходiв у визначений законом термiн, а саме 

невiдкладно, але не пiзнiше сiмдесяти двох годин з моменту фактичного 

затримання пiдозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до 

суду клопотання, якщо пiдозрюваний, обвинувачений перебуває на свободi, чи 

з моменту подання пiдозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду 

вiдповiдного клопотання. 

Слiдчий суддя, суд не має права вiдмовити в розглядi клопотання про 

дозвiл на затримання з метою приводу пiдозрюваного, обвинуваченого, навiть 

якщо iснують пiдстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою 

приводу. 

Клопотання про дозвiл на затримання пiдозрюваного, обвинуваченого з 

метою приводу розглядається слiдчим суддею, судом негайно пiсля одержання 

цього клопотання. 

Розгляд клопотання здiйснюється в закритому судовому засiданнi за 

участю прокурора. 

Слiдчий суддя, суд вiдмовляє у наданнi дозволу на затримання 

пiдозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не 

доведе, що зазначенi у клопотаннi про застосування запобiжного заходу 

обставини вказують на наявнiсть пiдстав для тримання пiд вартою 

пiдозрюваного, обвинуваченого, а також є достатнi пiдстави вважати, що: 

1) пiдозрюваний, обвинувачений переховується вiд органiв досудового 

розслiдування чи суду; 

2) одержавши вiдомостi про звернення слiдчого, прокурора до суду iз 

клопотанням про застосування запобiжного заходу, пiдозрюваний, 

обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобiжного 

заходу вчинить дiї, якi є пiдставою для застосування запобiжного заходу i 

зазначенi у ст. 177 КПК України. 

Розгляд слiдчим суддею клопотання про застосування запобiжних заходiв 

є по сутi розв’язанням кримiнально-процесуального конфлiкту мiж стороною 

обвинувачення та стороною захисту. Такий порядок обрання особi запобiжного 

заходу вiдповiдає вимогам засади змагальностi, вiдповiдно до якої сторони 

захисту та обвинувачення вправi самостiйно обстоювати їх правовi позицiї, 

права свободи та законнi iнтереси всiма засобами, що передбаченi КПК 
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України. Зiбранi сторонами фактичнi данi оцiнюються незалежним арбiтром, 

яким у випадку обрання запобiжних заходiв є слiдчий суддя.  

Вiдповiдно до ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування 

запобiжного заходу здiйснюється за участю прокурора, пiдозрюваного, 

обвинуваченого, його захисника, крiм випадкiв, коли прокурор, крiм наявностi 

пiдстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що пiдозрюваний, 

обвинувачений оголошений у мiжнародний розшук. У такому випадку слiдчий 

суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобiжного заходу у 

виглядi тримання пiд вартою та обрати такий запобiжний захiд за вiдсутностi 

пiдозрюваного, обвинуваченого. 

Слiдчий суддя, суд, до якого прибув або доставлений пiдозрюваний, 

обвинувачений для участi у розглядi клопотання про застосування запобiжного 

заходу, зобов’язаний роз’яснити його права: 

1) мати захисника; 

2) знати суть та пiдстави пiдозри або обвинувачення; 

3) знати пiдстави його затримання; 

4) вiдмовитися давати пояснення, показання з приводу пiдозри або 

обвинувачення; 

5) давати пояснення щодо будь-яких обставин його затримання та 

тримання пiд вартою; 

6) дослiджувати речовi докази, документи, показання, на якi посилається 

прокурор, та надавати речi, документи, показання iнших осiб на спростування 

доводiв прокурора; 

7) заявляти клопотання про виклик i допит свiдкiв, показання яких 

можуть мати значення для вирiшення питань цього розгляду. 

Слiдчий суддя, суд зобов’язаний вжити необхiдних заходiв для 

забезпечення захисником пiдозрюваного, обвинуваченого, якщо останнiй 

заявив клопотання про залучення захисника, якщо участь захисника є 

обов’язковою або якщо слiдчий суддя, суд вирiшить, що обставини 

кримiнального провадження вимагають участi захисника. 

За клопотанням сторiн або за власною iнiцiативою слiдчий суддя, суд має 

право заслухати будь-якого свiдка чи дослiдити будь-якi матерiали, що мають 

значення для вирiшення питання про застосування запобiжного заходу. 

Будь-якi твердження чи заяви пiдозрюваного, обвинуваченого, зробленi 

пiд час розгляду клопотання про застосування запобiжного заходу, не можуть 

бути використанi на доведення його винуватостi у кримiнальному 

правопорушеннi, у вчиненнi якого вiн пiдозрюється, обвинувачується, або у 

будь-якому iншому правопорушеннi. 

Вiдповiдно до ст. 194 КПК, пiд час розгляду клопотання про застосування 

запобiжного заходу слiдчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи доводять 

наданi сторонами кримiнального провадження докази обставини, якi свiдчать 

про: 

1) наявнiсть обґрунтованої пiдозри у вчиненнi пiдозрюваним, 

обвинуваченим кримiнального правопорушення; 
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2) наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що iснує хоча б один iз ризикiв, 

передбачених ст. 177 КПК, i на якi вказує слiдчий, прокурор; 

3) недостатнiсть застосування бiльш м’яких запобiжних заходiв для 

запобiгання ризику або ризикам, зазначеним у клопотаннi. 

У разi, якщо  пiд час розгляду клопотання прокурор не доведе наявнiсть 

всiх вищеперелiчених обставин, слiдчий суддя, суд зобов’язаний постановити 

ухвалу про вiдмову в застосуваннi запобiжного заходу  

Слiдчий суддя, суд має право зобов’язати пiдозрюваного, обвинуваченого 

прибувати за кожною вимогою до суду або до iншого органу державної влади, 

визначеного слiдчим суддею, судом, якщо прокурор доведе наявнiсть 

обґрунтованої пiдозри у вчиненнi пiдозрюваним, обвинуваченим кримiнального 

правопорушення, але не доведе наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що iснує 

хоча б один iз ризикiв, передбачених ст. 177 КПК, або не доведе необхiднiсть 

застосування бiльш м’яких запобiжних заходiв для запобiгання ризику або 

ризикам, зазначеним у клопотаннi. 

  Якщо при розглядi клопотання про обрання запобiжного заходу 

прокурор доведе обставини, якими пiдтверджується:  

1) наявнiсть обґрунтованої пiдозри у вчиненнi пiдозрюваним, 

обвинуваченим кримiнального правопорушення; 

2) наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що iснує хоча б один iз ризикiв, 

передбачених ст. 177 КПК, i на якi вказує слiдчий, прокурор; 

але не доведе обставини щодо недостатностi застосування бiльш м’яких 

запобiжних заходiв для запобiгання ризику або ризикам, зазначеним у 

клопотаннi; 

 слiдчий суддя, суд має право застосувати бiльш м’який запобiжний 

захiд, нiж той, який зазначений у клопотаннi, а також покласти на 

пiдозрюваного, обвинуваченого обов’язки, передбаченi ч. 5 ст. 194 КПК, 

необхiднiсть покладення яких встановлена з наведеного прокурором 

обґрунтування клопотання. 

Якщо пiд час розгляду клопотання про обрання запобiжного заходу, не 

пов’язаного з триманням пiд вартою, прокурор доведе наявнiсть обставин якi 

вказують на: 

1) наявнiсть обґрунтованої пiдозри у вчиненнi пiдозрюваним, 

обвинуваченим кримiнального правопорушення; 

2) наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що iснує хоча б один iз ризикiв, 

передбачених ст. 177 КПК, i на якi вказує слiдчий, прокурор; 

3) недостатнiсть застосування бiльш м’яких запобiжних заходiв для 

запобiгання ризику або ризикам, зазначеним у клопотаннi; 

слiдчий суддя, суд застосовує вiдповiдний запобiжний захiд, зобов’язує 

пiдозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до 

iншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або 

кiлька обов’язкiв, необхiднiсть покладення яких була доведена прокурором, а 

саме: 

1) прибувати до визначеної службової особи iз встановленою 

перiодичнiстю; 
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2) не вiдлучатися iз населеного пункту, в якому вiн зареєстрований, 

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

3) повiдомляти слiдчого, прокурора чи суд про змiну свого мiсця 

проживання та/або мiсця роботи; 

4) утримуватися вiд спiлкування з будь-якою особою, визначеною 

слiдчим суддею, судом, або спiлкуватися з нею iз дотриманням умов, 

визначених слiдчим суддею, судом; 

5) не вiдвiдувати мiсця, визначенi слiдчим суддею або судом; 

6) пройти курс лiкування вiд наркотичної або алкогольної залежностi; 

7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 

8) здати на зберiгання до вiдповiдних органiв державної влади свiй 

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

виїзд з України i в’їзд в Україну; 

9) носити електронний засiб контролю. 

Перелiченi вище обов’язки, (ч. 5 ст. 194 КПК) можуть бути покладенi на 

пiдозрюваного, обвинуваченого на строк не бiльше двох мiсяцiв. У разi 

необхiдностi цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в 

порядку, передбаченому ст. 199 КПК. Пiсля закiнчення строку, в тому числi 

продовженого, на який на пiдозрюваного, обвинуваченого були покладенi 

вiдповiднi обов’язки, ухвала про застосування запобiжного заходу в цiй частинi 

припиняє свою дiю i обов’язки скасовуються. 

До пiдозрюваного, обвинуваченого у вчиненнi злочину, за який 

передбачено основне покарання у видi штрафу понад три тисячi 

неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, може бути застосовано 

запобiжний захiд лише у виглядi застави або тримання пiд вартою у випадках та 

в порядку, передбачених цiєю главою. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Слiдчий суддя здiйснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод 

та iнтересiв осiб у кримiнальному провадженнi пiд час застосування усiх 

запобiжних заходiв. Судовий контроль пiд час застосування запобiжних заходiв 

полягає у розв’язаннi кримiнально-процесуального конфлiкту мiж стороною 

обвинувачення та стороною захисту щодо обмеження конституцiйних прав 

людини.  Такий пiдхiд спрямований на посилення захисту конституцiйних прав 

пiдозрюваного та iнших учасникiв кримiнального провадження.  

 

ВИСНОВОК ДО ТЕМИ: 

Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу України 

керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий контроль 

правомiрностi застосування запобiжних заходiв, що має переважно не 

процесуальний, а органiзацiйний характер. 

Прокурор на стадiї досудового розслiдування здiйснює нагляд у формi 

процесуального керiвництва досудовим розслiдуванням. Враховуючи такий 

обов’язок можливо говорити, що прокурор пiд час застосування запобiжних 

заходiв зобов’язаний: 
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1) перевiрити  законнiсть процесуальних дiй, що проводилися у зв’язку з 

прийняттям слiдчим рiшення (складення клопотання) про обрання запобiжного 

заходу; 

2) надати оцiнку наявностi достатнiх  доказiв якими пiдтверджуються  

пiдстави для притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi у якостi 

пiдозрюваного. 

Судовий контроль пiд час застосування запобiжних заходiв полягає у 

розв’язаннi кримiнально-процесуального конфлiкту мiж стороною 

обвинувачення та стороною захисту щодо обмеження конституцiйних прав 

людини. 
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ТЕМА № 4.  ЗАВДАННЯ ВIДОМЧОГО КОНТРОЛЮ, 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ КОНТРОЛЬНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО СУДДI ЗА НАДАННЯМ ДОЗВОЛУ ТА 

ЗАКОННIСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ СЛIДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДIЙ  

 

ПЛАН ЛЕКЦIЇ: 

1. Завдання вiдомчого контролю та прокурорського нагляду за законнiстю 

проведення окремих видiв слiдчих (розшукових) дiй.                                          45 

2. Роль контрольних повноважень слiдчого суддi за наданням дозволу та 

законнiстю проведення окремих видiв слiдчих (розшукових) дiй.                     50 
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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

 Метою лекцiї є формування у слухачiв поглиблених знань щодо завдань 

вiдомчого контролю, прокурорського нагляду та ролi контрольних повноважень 

слiдчого суддi за наданням дозволу та законнiстю проведення окремих видiв 

слiдчих (розшукових) дiй. 

 

ВСТУП 

Здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення 

досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва полягає в тому, 

що прокурор у конкретному кримiнальному провадженнi визначає коло доказiв 

та способiв їх отримання, проведення з вказаною метою певного обсягу слiдчих 

(розшукових) дiй, а також забезпечення при цьому законностi дiй слiдчого. 

До повноважень слiдчого суддi належить вирiшення питань про 

проведення слiдчих (розшукових) дiй у визначених КПК України випадках. 

Слiд зважати, що лише з дозволу та на пiдставi ухвали слiдчого суддi 

проводяться процесуальнi дiї, пiд час яких має мiсце суттєве тимчасове 

обмеження прав та iнтересiв осiб. 

 Отже, у питаннях лекцiї ми будемо розглядати завдання вiдомчого 

контролю, прокурорського нагляду та роль контрольних повноважень слiдчого 

суддi за наданням дозволу та законнiстю проведення окремих видiв слiдчих 

(розшукових) дiй. 

 

1. ЗАВДАННЯ ВIДОМЧОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОГО 

НАГЛЯДУ ЗА ЗАКОННIСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ 

СЛIДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДIЙ 

У КПК України законодавцем передбачено нове поняття – слiдчi 

(розшуковi) дiї. Так, згiдно зi ст. 223 слiдчi (розшуковi) дiї є дiями, 

спрямованими на отримання (збирання) показiв, речей i документiв або 

перевiрку вже отриманих доказiв у конкретному кримiнальному провадженнi. 

Новелою КПК України є визначення пiдстав для проведення слiдчих 

(розшукових) дiй, якими є наявнiсть достатнiх вiдомостей, що вказують на 

можливiсть досягнення їх мети, тобто можливiстю за їх результатами 

отримання (збирання) або перевiрки доказiв. Оцiнка наявностi таких «достатнiх 

вiдомостей» проводиться у кожному конкретному кримiнальному провадженнi 

з урахуванням встановлених у ньому обставин, особливостей виконання 

окремих процесуальних, слiдчих (розшукових) дiй, їх обсягу та складностi, 

поведiнки учасникiв кримiнального провадження, дотримання процесуальних 

строкiв тощо. 



47 
 

У будь-якому разi необхiднiсть спiввiдносити проведення слiдчих 

(розшукових) дiй iз реальною можливiстю досягнення їх мети є суттєвою 

процесуальною гарантiєю забезпечення засад законностi, а також прав i свобод 

учасникiв кримiнального провадження пiд час досудового розслiдування. Закон 

передбачає проведення таких слiдчих (розшукових) дiй, як: допит (ст.ст. 225, 

352, 353, 351, 226 КПК України); пред’явлення особи для впiзнання (ст.ст. 228, 

229, 230 КПК України); огляд (ст.ст. 237, 238, 239 КПК України); ексгумацiя 

трупа (ст. 239 КПК України); обшук (ст. 234 КПК України); слiдчий 

експеримент (ст. 240 КПК України); освiдування особи (ст. 241 КПК України); 

проведення експертизи (ст. 242 КПК України). 

Слiдчi (розшуковi) дiї необхiдно вiдрiзняти вiд негласних слiдчих 

(розшукових) дiй, якi хоч i є їх рiзновидом, проте вiдомостi про факт та методи 

їх проведення не пiдлягають розголошенню. Негласнi слiдчi (розшуковi) дiї є 

рiзновидом слiдчих (розшукових) дiй, проте вiдомостi про факт та методи їх 

проведення не пiдлягають розголошенню. Проводяться у випадках, якщо 

вiдомостi про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в iнший 

спосiб (ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК України).  

Вiдповiдно до наказу Генерального прокурора України вiд 19 грудня 2012 

року № 4 гн «Про органiзацiю дiяльностi прокурорiв у кримiнальному 

провадженнi» прокурори усiх рiвнiв повиннi уживати заходiв до покращення 

якостi досудового розслiдування та принципово реагувати на всi факти 

порушення вимог кримiнального процесуального законодавства при проведеннi 

слiдчих (розшукових) дiй. 

Здiйснення нагляду за додержанням законiв пiд час проведення 

досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва полягає в тому, 

що прокурор у конкретному кримiнальному провадженнi визначає коло доказiв 

та способiв їх отримання, проведення з вказаною метою певного обсягу слiдчих 

(розшукових) та негласних слiдчих (розшукових) дiй, а також забезпечення при 

цьому законностi дiй слiдчого. 

Прокурорський нагляд у кримiнальному провадженнi тiсно пов’язується 

iз вiдомчим контролем за дiяльнiстю слiдчого – з боку керiвника органу 

досудового розслiдування та вищестоящих iнстанцiй.  

Керiвники органiв досудового розслiдування мають органiзацiйнi i 

контрольно-процесуальнi повноваження. Органiзацiйнi повноваження 

керiвника вiдповiдного органу досудового розслiдування визначаються 

вiдомчими нормативними актами. 

Вiдмiнностi прокурорського нагляду i вiдомчого контролю за законнiстю 

проведення окремих слiдчих (розшукових) дiй вбачаються у наступних 

головних характеристиках їх правового становища i обсягу повноважень: 1) 

нагляд прокурора за додержанням законiв органами досудового розслiдування 

можна вважати складовою прокурорського нагляду за виконанням законiв 

установами, органiзацiями, посадовими особами; 2) керiвник органу досудового 

розслiдування здiйснює безпосереднє керiвництво розслiдуванням 

кримiнальних справ пiдлеглими слiдчими, а прокурор - прокурорський нагляд 

за здiйсненням досудового розслiдування; 3) одним iз найважливiших 
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повноважень прокурора є право погоджувати або вiдмовляти у погодженнi 

клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення слiдчих (розшукових) дiй, 

негласних слiдчих (розшукових) дiй, iнших процесуальних дiй у випадках, 

передбачених КПК, чи самостiйно подавати слiдчому суддi такi клопотання; 

керiвник органу досудового розслiдування такого права не має; 4) прокурор дає 

вказiвку слiдчому з усiх питань провадження у справi, тодi як керiвник органу 

досудового розслiдування лише з окремих питань, визначених КПК. Причому 

вказiвки прокурора обов`язковi 

Вiдповiдно до ст. 36 Кримiнального процесуального кодексу України 

прокурор, здiйснюючи нагляд за додержанням законiв пiд час проведення 

досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва досудовим 

розслiдуванням уповноважений доручати слiдчому, органу досудового 

розслiдування, вiдповiдним оперативним пiдроздiлам проведення у 

встановлений прокурором строк слiдчих (розшукових) дiй, давати вказiвки 

щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхiдних випадках – особисто 

проводити слiдчi (розшуковi) дiї в порядку, визначеному зазначеним Кодексом 

(п. 4 ч. 1 ст. 36 КПК України). 

Стаття 223 КПК України передбачає, що слiдчий, прокурор повинен 

вжити належних заходiв для забезпечення присутностi пiд час проведення 

слiдчої (розшукової) дiї осiб, чиї права та законнi iнтереси можуть бути 

обмеженi або порушенi. Перед проведенням слiдчої (розшукової) дiї особам, якi 

беруть у нiй участь, роз’яснюються їх права i обов’язки, а також 

вiдповiдальнiсть, встановлена законом. Проведення слiдчих (розшукових) дiй у 

нiчний час (з 22-ї до 6-ї години) не допускається, за винятком невiдкладних 

випадкiв, коли затримка в їх проведеннi може призвести до втрати слiдiв 

кримiнального правопорушення чи втечi пiдозрюваного. Слiдча (розшукова) 

дiя, що здiйснюється за клопотанням сторони захисту, потерпiлого, 

проводиться за участю особи, яка її iнiцiювала, та (або) її захисника чи 

представника, крiм випадкiв, коли через специфiку слiдчої (розшукової) дiї це 

неможливо або така особа письмово вiдмовилася вiд участi в нiй. Пiд час 

проведення такої слiдчої (розшукової) дiї присутнi особи, що її iнiцiювали, 

мають право ставити питання, висловлювати свої пропозицiї, зауваження та 

заперечення щодо порядку проведення вiдповiдної слiдчої (розшукової) дiї, якi 

заносяться до протоколу. Вiдповiдно до ч. 8 ст. 223 КПК України слiдчi 

(розшуковi) дiї, не можуть проводитися пiсля закiнчення строкiв досудового 

розслiдування, крiм їх проведення за дорученням суду у випадках, 

передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України, де зазначається, що у разi якщо пiд час 

судового розгляду виникне необхiднiсть у встановленнi обставин або перевiрцi 

обставин, що мають iстотне значення для кримiнального провадження, i вони 

не можуть бути встановленi або перевiренi iншим шляхом, суд за клопотанням 

сторони має право доручити органу досудового розслiдування провести певнi 

слiдчi (розшуковi) дiї. У разi прийняття такого рiшення суд вiдкладає судовий 

розгляд на строк, достатнiй для проведення слiдчої (розшукової) дiї та 

ознайомлення учасникiв судового провадження з її результатами. Будь-якi 
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слiдчi (розшуковi) дiї, проведенi з порушенням цього правила, є недiйсними, а 

встановленi внаслiдок них докази – недопустимими. 

Лише за постановою прокурора можна провести ексгумацiю, освiдування 

та вiдбирання бiологiчних зразкiв для експертизи. 

Ексгумацiя трупа 

Ексгумацiя трупа здiйснюється за постановою прокурора. Виконання 

постанови покладається на службових осiб органiв мiсцевого самоврядування. 

Труп виймається з мiсця поховання за присутностi судово-медичного експерта 

та оглядається з додержанням правил статтi 238 КПК. Пiсля проведення 

ексгумацiї i необхiдних дослiджень поховання здiйснюється в тому самому мiсцi 

з приведенням могили в попереднiй стан. Пiд час ексгумацiї судово-медичним 

експертом можуть бути вилученi зразки тканини i органiв або частини трупа, 

необхiднi для проведення експертних дослiджень. У разi необхiдностi труп може 

бути доставлений до вiдповiдного експертного закладу для проведення 

експертизи. Пiд час ексгумацiї трупа з поховання можуть бути вилученi речi, якi 

мають значення для встановлення обставин кримiнального правопорушення. 

Про проведену слiдчу (розшукову) дiю складається протокол, у якому 

зазначається все, що було виявлено, у тiй послiдовностi, в якiй це вiдбувалося, i 

в тому виглядi, у якому спостерiгалося пiд час проведення слiдчої (розшукової) 

дiї. Якщо при ексгумацiї вилучалися речi та об’єкти для дослiджень, про це 

зазначається в протоколi. До протоколу додаються матерiали вимiрювання, 

фотографування, звуко- чи вiдеозапису, плани i схеми, графiчнi зображення, 

вiдбитки та злiпки. Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацiєю, здiйснюється за 

постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осiб 

органiв мiсцевого самоврядування. Порядок такого огляду визначається ст. 239 

КПК України. 

Освiдування особи 

Освiдування особи – це слiдча (розшукова) дiя, яка проводиться слiдчим, 

або прокурором щодо пiдозрюваного, свiдка чи потерпiлого для виявлення на 

їхньому тiлi слiдiв кримiнального правопорушення або особливих прикмет, 

якщо для цього не потрiбно проводити судово-медичну експертизу. 

Освiдування здiйснюється вiдповiдно до ст. 241 КПК України виключно на 

пiдставi постанови прокурора та за необхiдностi за участю судово-медичного 

експерта або лiкаря. Освiдування, яке супроводжується оголенням освiдуваної 

особи, здiйснюється особами тiєї ж статi, за винятком його проведення лiкарем 

i за згодою особи, яка освiдується. Слiдчий, прокурор не вправi бути присутнiм 

при освiдуваннi особи iншої статi, коли це пов’язано з необхiднiстю оголювати 

особу, що пiдлягає освiдуванню.Перед початком освiдування особi, яка 

пiдлягає освiдуванню, пред’являється постанова прокурора. Пiсля цього особi 

пропонується добровiльно пройти освiдування, а в разi її вiдмови освiдування 

проводиться примусово. При освiдуваннi не допускаються дiї, якi принижують 

честь i гiднiсть особи або небезпечнi для її здоров’я. За необхiдностi 

здiйснюється фiксування наявностi чи вiдсутностi на тiлi особи, яка пiдлягає 

освiдуванню, слiдiв кримiнального правопорушення або особливих прикмет 

шляхом фотографування, вiдеозапису чи iнших технiчних засобiв. Зображення, 
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демонстрацiя яких може розглядатись як образлива для освiдуваної особи, 

зберiгаються в опечатаному виглядi i можуть надаватися лише суду пiд час 

судового розгляду. Про проведення освiдування складається протокол згiдно з 

вимогами КПК. Особi, освiдування якої проводилося примусово, надається 

копiя протоколу освiдування. 

Вiдiбрання бiологiчних зразкiв для експертизи у добровiльному порядку 

також здiйснюється лише за рiшення прокурора.  

Характеризуючи окремi слiдчi (розшуковi) дiї, необхiдно також врахувати 

i роль прокурора пiд час проведення огляду мiсця подiї.  

Своєчасне i якiсне проведення огляду мiсця подiї здебiльшого визначає 

успiшний хiд розслiдування в цiлому. Разом з тим прокурору необхiдно 

звернути увагу на те, що дана слiдча дiя може бути проведена до початку 

кримiнального провадження (ст. 214 КПК України). Враховуючи, що пiд час 

проведення огляду мiсця подiї допускається чимало порушень та помилок як 

тактичного так i процесуального характеру, прокурору необхiдно брати участь 

у проведеннi цiєї слiдчої дiї насамперед у тяжких та особливо тяжких злочинах, 

а також щодо кримiнальних правопорушень проти основ нацiональної безпеки, 

терористичних актiв, бандитизму, катастрофи, аварiї, вибухiв, пожежi та iнших 

подiй, унаслiдок яких заподiяно значну матерiальну шкоду або сталася загибель 

людей, умиснi вбивства, вчиненi за обтяжуючих обставин i в умовах 

неочевидностi, кримiнальнi правопорушення, вчиненi органiзованими групами 

та злочинними органiзацiями, службовими особами, якi займають особливо 

вiдповiдальне становище, народними депутатами України, суддями, 

керiвниками правоохоронних органiв i вчиненi проти них, особливо тяжкi 

кримiнальнi правопорушення, вчиненi iноземцями i проти них, а також 

стосовно журналiстiв у разi перешкоджання їхнiй законнiй професiйнiй 

дiяльностi, про iншi кримiнальнi правопорушення, якi набули в суспiльствi 

негативного резонансу. Наказ Генерального прокурора України вiд 19 грудня 

2012 року № 4 гн «Про органiзацiю дiяльностi прокурорiв у кримiнальному 

провадженнi» (п. 2.8) зобов’язує керiвникiв органiв прокуратури виїжджати на 

мiсце подiї за фактами зазначених кримiнальних правопорушень, забезпечивши 

якiсне проведення огляду, органiзацiї невiдкладних першочергових слiдчих 

(розшукових) i негласних слiдчих (розшукових) дiй. Спiльний наказ 

Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства охорони здоров’я 

України, та Генеральної прокуратури України вiд 28 листопада 2012 року № 

1095/955/119 «Про затвердження Порядку взаємодiї мiж органами внутрiшнiх 

справ, закладами охорони здоров’я та прокуратури України при встановленнi 

факту смертi людини» визначає особливий порядок виїзду прокурора на мiсце 

подiї, пов’язаного з виявленням трупа людини та його огляду, з урахуванням ст. 

238 КПК України. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

1. Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу 

України керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий 
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контроль правомiрностi проведення слiдчих (розшукових) дiй, що має 

переважно не процесуальний, а органiзацiйний характер. 

2. Вiдмiнностi прокурорського нагляду i вiдомчого контролю за 

законнiстю проведення окремих слiдчих (розшукових) дiй вбачаються у 

наступних головних характеристиках їх правового становища i обсягу 

повноважень: 1) нагляд прокурора за додержанням законiв органами 

досудового розслiдування можна вважати складовою прокурорського нагляду 

за виконанням законiв установами, органiзацiями, посадовими особами; 2) 

керiвник органу досудового розслiдування здiйснює безпосереднє керiвництво 

розслiдуванням кримiнальних справ пiдлеглими слiдчими, а прокурор - 

прокурорський нагляд за здiйсненням досудового розслiдування; 3) одним iз 

найважливiших повноважень прокурора є право погоджувати або вiдмовляти у 

погодженнi клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення слiдчих 

(розшукових) дiй, негласних слiдчих (розшукових) дiй, iнших процесуальних 

дiй у випадках, передбачених КПК, чи самостiйно подавати слiдчому суддi такi 

клопотання; керiвник органу досудового розслiдування такого права не має; 4) 

прокурор дає вказiвку слiдчому з усiх питань провадження у справi, тодi як 

керiвник органу досудового розслiдування лише з окремих питань, визначених 

КПК. Причому вказiвки прокурора обов`язковi не тiльки для слiдчого, а й для 

керiвника органу досудового розслiдування. 

3. Лише за постановою прокурора можна провести ексгумацiю, 

освiдування та вiдбирання бiологiчних зразкiв для експертизи. 

4. За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про проведення слiдчих (розшукових) дiй. 

5. Прокурор має право погоджувати або вiдмовляти у погодженнi 

клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення у випадках, передбачених 

КПК України, чи самостiйно слiдчих (розшукових) дiй або подавати слiдчому 

суддi такi клопотання. 

 

2. РОЛЬ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО СУДДI ЗА 

НАДАННЯМ ДОЗВОЛУ ТА ЗАКОННIСТЮ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ 

ВИДIВ СЛIДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДIЙ. 

До повноважень слiдчого суддi належить вирiшення питань про 

проведення слiдчих (розшукових) дiй у визначених КПК України випадках: 

допиту свiдка чи потерпiлого в судовому засiданнi, за клопотанням сторони 

кримiнального провадження (ст. 225); обшуку житла чи iншого володiння 

особи (ч. 2 ст. 234); огляду житла чи iншого володiння особи без добровiльної 

згоди володiльця (ч. 2 ст. 237); слiдчого експерименту, що проводиться в житлi 

чи iншому володiннi особи без добровiльної згоди володiльця (ч. 5 ст. 240); 

примусового залучення особи для проведення медичної або психiатричної 

експертизи (ч. 3 ст. 242); проведення експертизи експертнiй установi, експерту 

або експертам за клопотанням сторiн (ч.1 ст. 242); примусового вiдбирання 

бiологiчних зразкiв для експертизи (ч. 3 ст. 245); направлення особи до 

медичного закладу для проведення психiатричної експертизи (ч. 2 ст. 509). 
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Поширення судового контролю на рiшення про проведення слiдчих 

(розшукових) дiй, пiд час яких обмежуються права особи є важливими 

новелами, спрямованими на посилення гарантiй конституцiйних прав особи та 

розширення змагальних засад. 

Допит свiдка, потерпiлого пiд час досудового розслiдування в судовому 

засiданнi 

Допит свiдка, потерпiлого пiд час досудового розслiдування в судовому 

засiданнi – новий iнститут. Iснування цього iнституту є винятком iз загального 

правила про безпосереднiсть дослiдження доказiв, вiдповiдно до якого суд 

повинен дослiдити докази безпосередньо; не можуть бути визнанi доказами 

вiдомостi, що мiстяться в показаннях, речах i документах, якi не були 

предметом безпосереднього дослiдження суду, крiм випадкiв, передбачених 

КПК (ст. 23 КПК). Закон передбачає проведення допиту слiдчим суддею тiльки 

у виняткових випадках. До виняткових закон вiдносить такi випадки, коли є 

небезпека для життя та здоров'я свiдка чи потерпiлого, особа захворiла на 

тяжку хворобу, а також є iншi обставини що можуть бути перешкодою для 

допиту в судi або вплинути на повноту чи достовiрнiсть показань. 

Клопотання про проведення допиту в судовому засiданнi пiд час досудового 

розслiдування може заявити сторона кримiнального провадження слiдчому 

суддi мiсцевого суду, в межах територiальної юрисдикцiї якого здiйснюється 

досудове розслiдування. 

Обшук 

Обшук - це слiдча дiя, що являє собою процесуальне примусове обстеження 

примiщень, мiсцевостi, окремих осiб з метою виявлення та фiксацiї вiдомостей 

про обставини вчинення кримiнального правопорушення, знаряддя 

кримiнального правопорушення або майна, яке було здобуте в результатi його 

вчинення, а також встановлення мiсцезнаходження розшукуваних осiб. 

Юридичною пiдставою для проведення обшуку є ухвала слiдчого суддi. При 

необхiдностi провести обшук слiдчий за погодженням з прокурором або 

особисто прокурор звертається з вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi за 

мiсцем проведення досудового розслiдування. 

 Огляд у житла чи iншого володiння 

 При необхiдностi провести огляд у житлi чи iншому володiннi особи 

слiдчий за погодженням з прокурором або особисто прокурор звертається з 

вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi за мiсцем проведення досудового 

розслiдування. Закон передбачає, що огляд житла чи iншого володiння особи 

здiйснюється згiдно з правилами КПК, передбаченими для обшуку житла чи 

iншого володiння особи, тому про вимоги закону щодо можливостi 

проникнення до житла чи iншого володiння особи, легальне визначення понять 

«житло» та «iнше володiння», про змiст клопотання слiдчого чи прокурора до 

суду, порядок його розгляду та постановлення вiдповiдної ухвали слiдчого 

суддi  

Слiдчий експеримент, що проводиться в житлi чи iншому володiннi 

особи 
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Слiдчий експеримент, що проводиться в житлi чи iншому володiннi 

особи, здiйснюється лише за добровiльною згодою особи, яка ними володiє, або 

на пiдставi ухвали слiдчого суддi за клопотанням слiдчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому КПК, 

для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлi чи iншому володiннi 

особи. 

Примусове залучення особи для проведення медичної або психiатричної 

експертизи 

Якщо особа вiдмовляється вiд проведення медичної або психiатричної 

експертизи, її примусове залучення для проведення експертизи здiйснюється за 

ухвалою слiдчого суддi, суду. Закон не вказує, вiдповiдно до якої процедури 

вирiшується питання про примусове залучення особи для проведення 

експертизи. 

Призначення експертизи. 

Експертиза проводиться експертною установою, експертом або 

експертами, за дорученням слiдчого суддi чи суду, наданим за клопотанням 

сторони кримiнального провадження  або, якщо для зясування обставин, що 

мають значення для кримiнального провадження, необхiднi спецiальнi знання.  

 Психiатрична експертиза 

 Оскiльки проведення стацiонарної психiатричної експертизи вимагає 

тривалого спостереження за особою та дослiдження її здоров'я, така особа має 

бути направлена до вiдповiдного медичного закладу на строк до двох мiсяцiв. 

Пiд час досудового розслiдування особа направляється до медичного 

закладу для проведення психiатричної експертизи за клопотанням сторони - 

ухвалою слiдчого суддi, а пiд час судового провадження - ухвалою суду. 

Примусове вiдбирання бiологiчних зразкiв для проведення експертизи. 

У разi вiдмови особи добровiльно надати бiологiчнi зразки слiдчий суддя, 

суд за клопотанням сторони кримiнального провадження, що розглядається в 

порядку, передбаченому статтями 160-166 КПК, має право дозволити слiдчому, 

прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) 

здiйснити вiдбирання бiологiчних зразкiв примусово. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

1. Слiдчий суддя фактично у кримiнальному провадженнi виступає 

гарантом дотримання i захисту прав, свобод та iнтересiв пiдозрюваних i 

обвинувачених осiб. Перевага iнституту слiдчого суддi полягає в тому, що вiн 

не належить до системи правоохоронних органiв, якi безпосередньо проводять 

розслiдування, вiн є об’єктивною i незалежною, неупередженою фiгурою, яка 

може приймати самостiйнi рiшення, тому лише з дозволу та на пiдставi ухвали 

слiдчого суддi проводяться процесуальнi дiї, пiд час яких має мiсце суттєве 

тимчасове обмеження прав та iнтересiв осiб. 

2. До повноважень слiдчого суддi належить вирiшення питань про 

проведення слiдчих (розшукових) дiй у визначених КПК України випадках: 

допиту свiдка чи потерпiлого в судовому засiданнi, за клопотанням сторони 

кримiнального провадження (ст. 225); обшуку житла чи iншого володiння 
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особи (ч. 2 ст. 234); огляду житла чи iншого володiння особи без добровiльної 

згоди володiльця (ч. 2 ст. 237); слiдчого експерименту, що проводиться в житлi 

чи iншому володiннi особи без добровiльної згоди володiльця (ч. 5 ст. 240); 

примусового залучення особи для проведення медичної або психiатричної 

експертизи (ч. 3 ст. 242); проведення експертизи експертнiй установi, експерту 

або експертам за клопотанням сторiн (ч.1 ст. 242); примусового вiдбирання 

бiологiчних зразкiв для експертизи (ч. 3 ст. 245); направлення особи до 

медичного закладу для проведення психiатричної експертизи (ч. 2 ст. 509). 

3. Слiдчий суддя, за результатами розгляду клопотання про проведення 

слiдчих (розшукових) дiй вправi постановити ухвалу про: 1) задоволення 

клопотання; 2) вiдмову у задоволеннi клопотання. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ: 
1. Вiдповiдно до положень Кримiнального процесуального кодексу 

України керiвник органу досудового розслiдування здiйснює вiдомчий 

контроль правомiрностi проведення слiдчих (розшукових) дiй, що має 

переважно не процесуальний, а органiзацiйний характер.  

2. Лише за постановою прокурора можна провести ексгумацiю, 

освiдування та вiдбирання бiологiчних зразкiв для експертизи. 

3. За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про проведення слiдчих (розшукових) дiй. 

4. Прокурор має право погоджувати або вiдмовляти у погодженнi 

клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення у випадках, передбачених 

КПК України, чи самостiйно слiдчих (розшукових) дiй або подавати слiдчому 

суддi такi клопотання. 

5. До повноважень слiдчого суддi належить вирiшення питань про 

проведення слiдчих (розшукових) дiй у визначених КПК України випадках: 

допиту свiдка чи потерпiлого в судовому засiданнi, за клопотанням сторони 

кримiнального провадження (ст. 225); обшуку житла чи iншого володiння 

особи (ч. 2 ст. 234); огляду житла чи iншого володiння особи без добровiльної 

згоди володiльця (ч. 2 ст. 237); слiдчого експерименту, що проводиться в житлi 

чи iншому володiннi особи без добровiльної згоди володiльця (ч. 5 ст. 240); 

примусового залучення особи для проведення медичної або психiатричної 

експертизи (ч. 3 ст. 242); проведення експертизи експертнiй установi, експерту 

або експертам за клопотанням сторiн (ч.1 ст. 242); примусового вiдбирання 

бiологiчних зразкiв для експертизи (ч. 3 ст. 245); направлення особи до 

медичного закладу для проведення психiатричної експертизи (ч. 2 ст. 509). 

6. Слiдчий суддя, за результатами розгляду клопотання про проведення 

слiдчих (розшукових) дiй вправi постановити ухвалу про: 1) задоволення 

клопотання; 2) вiдмову у задоволеннi клопотання. 
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ТЕМА № 5. ЗАВДАННЯ ВIДОМЧОГО КОНТРОЛЮ, 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ТА РОЛЬ КОНТРОЛЬНИХ 

ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО СУДДI ЗА НАДАННЯМ ДОЗВОЛУ НА 

ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ НЕГЛАСНИХ СЛIДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДIЙ 

 

ПЛАН ЛЕКЦIЇ: 

1. Поняття та завдання вiдомчого контролю, прокурорського нагляду 

пiд час надання дозволу на проведення окремих видiв негласних слiдчих 

(розшукових) дiй                                                                                                       57 

2. Роль контрольних повноважень слiдчого суддi за наданням дозволу 

на проведення окремих видiв негласних слiдчих (розшукових) дiй.                62 
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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

 Сформувати уявлення про поняття  та завдання вiдомчого контролю, 

прокурорського нагляду пiд час надання дозволу на проведення окремих видiв 

негласних слiдчих (розшукових) дiй. Визначити роль контрольних повноважень 

слiдчого суддi за наданням дозволу на проведення окремих видiв негласних 

слiдчих (розшукових) дiй. Висвiтлити пiдстави та порядок отримання дозволу  

на проведення нагласних слiдчих (розшукових) дiй. 

 

ВСТУП 

Право людини на захист свого життя i здоров’я, честi та гiдностi, своїх 

прав i свобод є основоположним. Згiдно з п. 3 ст. 2 Мiжнародного пакту про 

громадянськi i полiтичнi права, що було прийнято 16 грудня 1966 р. i 

ратифiковано Україною 19 жовтня 1973 р., кожна держава зобов’язана 

забезпечити будь-якiй особi, що перебуває у межах її територiї та пiд її 

юрисдикцiєю, ефективний засiб правового захисту у випадку порушення її прав 

i свобод. Право на захист повинно бути забезпечено державою, її 

компетентними судовими, виконавчими чи законодавчими органами влади. 

Вiдповiдно до ст. 55 Конституцiї України права i свободи громадянина 

України захищаються судом. 

Успiшне виконання завдань стадiї досудового розслiдування залежить не 

тiльки вiд професiйної майстерностi працiвникiв органiв розслiдування та 

оперативних пiдроздiлiв, але й законодавчого врегулювання їх дiяльностi. В 

свою чергу швидке i якiсно проведене розслiдування є дiйовим засобом у 

боротьбi зi злочиннiстю, втiленням в життя принципу невiдворотностi 

покарання за скоєне.  

Адже тiльки успiшне завершення досудового розслiдування є 

передумовою здiйснення правосуддя, реалiзацiї судом своїх виняткових 

повноважень щодо визнання особи винуватою чи невинуватою та можливостi 

призначення їй покарання. 

 Вирiшення зазначених вище питань здiйснюється в ходi пiзнавальної 

дiяльностi, яка в кримiнальному процесi iменується доказуванням i реалiзується 

за допомогою спецiальних пiзнавальних засобiв. Порядок застосування таких 

засобiв регламентується нормами кримiнально-процесуального права. Перелiк 

пiзнавальних засобiв i порядок їх здiйснення є особливими на рiзних стадiях 

кримiнального процесу.  

Одним iз рiзновидiв кримiнально-процесуальних дiй, що мають 

пiзнавальну спрямованiсть, i вiдносяться до основних засобiв збирання i 

перевiрки доказiв є слiдчi (розшуковi) дiї. 
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1. ПОНЯТТЯ ТА ЗАВДАННЯ ВIДОМЧОГО КОНТРОЛЮ, 

ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ПIД ЧАС НАДАННЯ ДОЗВОЛУ 

НА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ НЕГЛАСНИХ СЛIДЧИХ 

(РОЗШУКОВИХ) ДIЙ. 

Досудове розслiдування кримiнальних правопорушень рiзної складностi 

здiйснюється шляхом проведення слiдчих (розшукових) або негласних слiдчих 

(розшукових) дiй (далi НСРД). Якщо правова природа слiдчих (розшукових) дiй 

(далi СРД) не визиває сумнiвiв, адже вони передбаченi тiльки в КПК України, 

то друга група дiй має подвiйний правовий характер i порядок їх проведення 

регулюються як КПК України, так i Законом України «Про ОРД». Розкриття 

сутностi подвiйних дiй-заходiв, їх класифiкацiя та надання дозволу на їх 

проведення є новою науковою проблемою.  

Запровадження у сферу кримiнального судочинства iнституту  НСРД 

спрямовано на чiтке визнаяення мiсця, ролi та меж свiввiдношення  оперативно 

– розшукової i процесуальної дiяльностi. Про необхiднiсть чiткого 

розмежування та визначення ролi ОРД у кримiнальному процесi України 

неодноразаво наголошував у своїх рiшеннях Європейський суд з прав людини.    

Пiд НСРД, вiдповiдно положень ч. 1 ст. 246 КПК України, слiд визнавати 

рiзновид  слiдчих розшукових дiй, вiдомостi  про факт i методи  проведення 

яких  не пiдлягають розголошеннюя, за винятком випадкiв, передбачених 

закоодавством. До таких випадкiв  кримiнально – процесуальний закон 

вiдносить обставини, передбаченi  в ст. 253 та ч. 3 ст.256  КПК України 

Процесуальний порядок та особливостi проведення НСРД  

регламентовано: 

1. Главою 21 КПК України; 

2. Вiдомчими наказами (частина яких має гриф секретностi); 

3. «Iнструкцiя про органiзацiю проведення негласних слiдчих (розшуковиї) 

дiй та використання  їх результаiв  у кримiнальному провадженнi» затверджена  

спiльним наказом Генеральної прокуратури  України, МВС України, Служби  

безпеки України, Мiнiстрерства фiнансiв України. АДПС України, 

Мiнiстерства юстицiї України  вiд 16.11.2012 р. № 

114/1042/516/1199/936/1687/5// 

В практичнiй дiяльностi  з метою тлумачення окремих пложень  iнституту 

НСРД, визначених в КПК України та зазначеної Iнструкцiї  слiд застосовувати 

iнформативний  лист ВССУ вiд 29.01.2013 р. № 223-158/0/4-13 «Про окремi 

питання здiйснення слiдчим суддею суду апеляцiйної iнстанцiї судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та iнтересiв  осiб у кримiнальному 

провдженнi». 

Важливу роль вiдiграє вiдомчий контроль та прокурорський нагляд пiд час 

надання дозволу на проведення  НСРД. 

Керiвник досудового розслiдування безпосередньо уповноважений  

погоджувати  проведення слiдчих (розшукових) дiй та продовжувати строк їх 

проведення у випадках, передбачених  КПК України. 

Чинний КПК України, враховуючи  характер та обсяг повноважень 

прокурора щодо нагляду за додержанням законiв при проведеннi негласних 
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слiдчих (розшукових) дiй, видiляє основну ключову роль прокурора у 

забезпеченнi законностi пiд час проведення вказаних дiй та використання їх 

результатiв у кримiнальному провадженнi. Як наслiдок, збiльшується i 

вiдповiдальнiсть прокурора щодо правових наслiдкiв рiшень, що приймаються 

у зв'язку iз негласними слiдчими (розшуковими) дiями. 

Вiдповiдно i повноваження прокурора щодо забезпечення законностi при 

проведеннi негласних слiдчих (розшукових) дiй, якi визначаються не законом, а 

КПК України, мають процесуальний характер, є одним з напрямiв нагляду за 

додержанням законiв у формi процесуального керiвництва досудовим 

розслiдуванням. 

Кодексом втiлюється концептуальне положення про процесуальне 

керiвництво прокурором усiм досудовим провадженням, у тому числi й 

проведенням негласних слiдчих (розшукових) дiй, з його початку до 

завершення. 

Так прокурор, здiйснюючи нагляд за додержанням законiв пiд час 

проведення досудового розслiдування у формi процесуального керiвництва, 

уповноважений доручати слiдчому, органу досудового розслiдування, 

вiдповiдним оперативним пiдроздiлам проведення у встановлений прокурором 

строк негласних слiдчих (розшукових) дiй, давати вказiвки щодо їх проведення 

(ст. 36 КПК України). 

Керiвник органу досудового розслiдування, слiдчий зобов'язанi виконувати 

доручення та вказiвки прокурора, якi надаються у письмовiй формi. 

Невиконання законних вказiвок i доручень прокурора, наданих у порядку, 

передбаченому КПК України, щодо проведення негласних слiдчих 

(розшукових) дiй тягне за собою передбачену законом вiдповiдальнiсть (ч. 3 ст. 

39, ч. 5 ст. 40 КПК України). 

Згiдно з КПК України прокурор, як i слiдчий, або керiвник органу 

досудового розслiдування, самостiйно приймає рiшення про проведення 

негласних слiдчих (розшукових) дiй, а у передбачених Кодексом випадках, 

коли рiшення про їх проведення приймає слiдчий суддя, складає вiдповiдне 

клопотання до слiдчого суддi або погоджує таке клопотання слiдчого. Вказане 

клопотання складається за необхiдностi проведення дiй, що тимчасово 

обмежують конституцiйнi права i свободи особи. Саме прокурор, якщо така 

негласна слiдча (розшукова) дiя проводиться у виняткових випадках, 

визначених Кодексом, до постановлення ухвали слiдчого суддi, зокрема, у разi 

встановлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу (ст. 268 КПК 

України) або спостереження за особою, рiччю або мiсцем (ст. 269 КПК 

України), зобов'язаний невiдкладно пiсля початку її проведення звернутися з 

вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi (ст. 250 КПК України). 

Клопотання про дозвiл на проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї 

повинно мiстити: 

- найменування кримiнального провадження та його реєстрацiйний номер; 

- короткий виклад обставин злочину, у зв'язку з розслiдуванням якого 

подається клопотання; 
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- правову квалiфiкацiю злочину iз зазначенням статтi (частини статтi) КК 

України; 

- вiдомостi про особу (осiб), мiсце або рiч, щодо яких необхiдно провести 

негласну слiдчу (розшукову) дiю; 

- обставини, що дають пiдстави пiдозрювати особу у вчиненнi злочину; 

- вид негласної слiдчої (розшукової) дiї та обґрунтування строку її 

проведення; 

- обґрунтування неможливостi отримання вiдомостей про злочин та особу, 

яка його вчинила, в iнший спосiб; 

- вiдомостi залежно вiд виду негласної слiдчої дiї про iдентифiкацiйнi 

ознаки, якi дають можливiсть унiкально iдентифiкувати абонента 

спостереження, телекомунiкацiйну мережу, кiнцеве обладнання тощо; 

- обґрунтування можливостi отримання пiд час проведення негласної 

слiдчої (розшукової) дiї доказiв, що самостiйно або в сукупностi з iншими 

доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або 

встановлення осiб, якi його вчинили. 

До клопотання слiдчого, прокурора додається витяг з Єдиного реєстру 

досудових розслiдувань щодо кримiнального провадження, в межах якого 

подається клопотання. 

КПК України прокурору фактично надано дозвiльнi повноваження щодо 

проведення певних негласних слiдчих (розшукових) дiй. Так, слiдчий 

зобов'язаний повiдомити прокурора про прийняття ним рiшення щодо 

проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй та про отриманi результати. 

Прокурор має право заборонити проведення або припинити подальше 

проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй (ст. 246 КПК України). 

Тобто прокурор, якщо не забороняє або не припиняє проведення негласних 

слiдчих (розшукових) дiй, фактично погоджується з обґрунтованiстю їх 

проведення i несе вiдповiдальнiсть за порушення прав i законних iнтересiв осiб, 

допущених у зв'язку з їх проведенням. 

Тiльки прокурор має право прийняти рiшення про проведення такої 

негласної слiдчої (розшукової) дiї, як контроль за вчиненням тяжкого або 

особливо тяжкого злочину, що готується або вчиняється, у формi 

контрольованої поставки, контрольованої та опeративної закупки, спецiального 

слiдчого експерименту, iмiтування обстановки злочину (ст. 271 КПК України). 

Прокурор у своєму рiшеннi про проведення контролю за вчиненням 

злочину зобов'язаний викласти обставини, якi свiдчать про вiдсутнiсть пiд час 

вказаної дiї провокування особи на вчинення злочину, та зазначити про 

застосування спецiальних iмiтацiйних засобiв. У подальшому дiї прокурора пiд 

час пiдготовки та проведення вiдповiдних заходiв спрямованi саме на 

запобiгання та припинення провокацiй (пiдбурювань) особи на вчинення 

злочину з метою її подальшого викриття, впливу на поведiнку особи, зокрема 

шляхом насильства, погроз, шантажу з метою вчинення злочину, який вона не 

вчинила б без сприяння цьому. 

Прокурор зобов'язаний прийняти рiшення про припинення подальшого 

проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї, якщо в цьому немає 
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необхiдностi. Якщо негласна слiдча (розшукова) дiя проводиться за рiшенням 

прокурора, строк її проведення може бути продовжений прокурором до 

вiсiмнадцяти мiсяцiв. Якщо негласна слiдча (розшукова) дiя проводиться за 

рiшенням слiдчого суддi, а прокурор вважає, що її проведення необхiдно 

продовжити, то слiдчий, за погодженням з прокурором, або прокурор має право 

звернутися до слiдчого суддi з клопотанням про прийняття вiдповiдної ухвали 

(ст. 249 КПК України). 

Оскiльки всi вказанi вище рiшення прокурора матимуть процесуальний 

характер, вони повиннi оформлятись вiдповiдною постановою. 

Аналiз повноважень прокурора при проведеннi окремих негласних слiдчих 

(розшукових) дiй свiдчить, що прокурор вирiшує завдання як щодо реалiзацiї 

наглядової функцiї, спрямованої на забезпечення вимог закону i попередження 

можливих порушень конституцiйних прав i свобод громадян, так i щодо 

дотримання положень закону про фiксацiю перебiгу i результатiв таких дiй, 

збереження iнформацiї, отриманої внаслiдок їх проведення з подальшим її 

використанням для цiлей кримiнального провадження, у тому числi як докази 

для обвинувачення особи у вчиненнi злочину пiд час судового розгляду. 

Показовими є передбаченi КПК України (ст. 252) пiдстави i порядок 

складання протоколiв з додатками за результатами проведення будь-якої 

негласної слiдчої (розшукової) дiї, якi не пiзнiше нiж через 24 години з моменту 

припинення вказаних дiй повиннi передаватись прокурору, а також, вiдповiдно, 

обов'язок прокурора вживати заходи щодо збереження отриманих пiд час 

проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй речей i документiв, якi вiн 

планує використовувати у кримiнальному провадженнi. 

Зазначена норма стосується i збереження iнформацiї, отриманої внаслiдок 

проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй, якi тимчасово обмежують 

конституцiйнi права i свободи особи, рiшення щодо проведення яких приймає 

слiдчий суддя за клопотанням слiдчого, погодженого прокурором, або 

клопотанням прокурора. Однiєю з таких дiй є втручання у приватне 

спiлкування, рiзновидами якого КПК України визначено аудiо -, вiдеоконтроль 

особи, арешт, огляд i виїмка кореспонденцiї, зняття iнформацiї з транспортних 

телекомунiкацiйних мереж, з електронних iнформацiйних систем. Якщо 

прокурор має намiр використати пiд час судового розгляду як доказ 

iнформацiю, отриману внаслiдок втручання у приватне спiлкування або певний 

її фрагмент, вiн зобов'язаний забезпечити збереження всiєї iнформацiї або 

доручити слiдчому забезпечити її збереження (ст.ст. 258, 259 КПК України). 

Вiдповiдно до ст.ст. 252, 256 КПК України фiксацiя ходу i результатiв 

негласних слiдчих (розшукових) дiй повинна вiдповiдати загальним правилам 

фiксацiї кримiнального провадження, передбаченим цих Кодексом. За 

результатами проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї складається 

протокол, до якого за необхiдностi долучаються додатки. Вiдомостi про осiб, 

якi проводили негласнi слiдчi (розшуковi) дiї або були залученi до їх 

проведення, у разi здiйснення щодо них заходiв безпеки, можуть зазначатися iз 

забезпеченням конфiденцiйностi даних про таких осiб у порядку, визначеному 
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законодавством. Проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй може 

фiксуватися за допомогою технiчних та iнших засобiв. 

Протоколи щодо проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй, аудiо - 

або вiдеозаписи, фотознiмки, iншi результати, здобутi за допомогою 

застосування технiчних засобiв, вилученi пiд час їх проведення речi i 

документи або їх копiї можуть використовуватися в доказуваннi на тих самих 

пiдставах, що й результати проведення iнших слiдчих (розшукових) дiй пiд час 

досудового розслiдування. 

Прокурор зобов'язаний повiдомити про наявнiсть у його розпорядженнi 

речей або документiв, отриманих у результатi проведення негласних слiдчих 

(розшукових) дiй, їх власнику, зацiкавленому в їх поверненнi, та з'ясувати, чи 

бажає вiн їх повернути. При цьому допустимiсть вказаних дiй i час їх вчинення 

визначаються прокурором з урахуванням необхiдностi забезпечення прав i 

законних iнтересiв осiб, а також запобiгання завданню шкоди для 

кримiнального провадження. 

Крiм втручання у приватне спiлкування, достатньо ефективними засобами 

отримання доказiв щодо причетностi особи до вчинення злочину, є проведення 

таких негласних слiдчих (розшукових) дiй, як обстеження публiчно 

недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи (ст. 267 КПК України), 

установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу (ст. 268 КПК 

України), спостереження за особою, рiччю або мiсцем (ст. 269 КПК України), 

аудiо-, вiдеоконтроль мiсця (ст. 270 КПК України), негласне отримання зразкiв, 

необхiдних для порiвняльного дослiдження (ст. 274 КПК України), а також 

використання конфiденцiйного спiвробiтництва пiд час проведення вказаних 

дiй (ст. 275 КПК України). 

Протоколи щодо проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй, аудiо- 

або вiдеозаписи, фотознiмки, iншi результати, здобутi за допомогою 

застосування технiчних засобiв, вилученi пiд час їх проведення речi i 

документи можуть використовуватись у доказуваннi на тих самих пiдставах, що 

i результати проведення iнших слiдчих (розшукових) дiй пiд час досудового 

розслiдування (ст. 256 КПК України). 

Вiдомостi, речi та документи, отриманi в результатi проведення негласних 

слiдчих (розшукових) дiй, якi прокурор не визнає необхiдними для подальшого 

проведення досудового розслiдування, повиннi бути невiдкладно знищенi на 

пiдставi його рiшення, крiм випадкiв, передбачених КПК України. Знищення 

таких вiдомостей, речей та документiв здiйснюється пiд контролем прокурора 

(ст. 255 КПК України). 

Особи, конституцiйнi права яких були тимчасово обмеженi пiд час 

проведення негласних слiдчих (розшукових) дiй, а також пiдозрюваний, його 

захисник мають бути письмово повiдомленi прокурором або за його 

дорученням слiдчим. Вiдповiдне повiдомлення про факт i результати таких дiй 

повиннi бути здiйсненi протягом дванадцяти мiсяцiв з дня їх припинення, але 

не пiзнiше звернення прокурора до суду з обвинувальним актом (ст. 253 КПК 

України). 
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У вiдповiдних положеннях КПК України втiлено стiйку тенденцiю 

останнiх рокiв щодо надання процесуального статусу пiдставам, порядку 

проведення i використанню результатiв негласних слiдчих (розшукових) дiй у 

кримiнальному провадженнi. Як наслiдок, з об'єктивною необхiднiстю 

змiнюється i процесуальний статус та наглядовi повноваження прокурора як 

гаранта забезпечення законностi та конституцiйних прав i свобод громадян пiд 

час проведення вказаних вище дiй. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

1. Згiдно з КПК України прокурор, як i слiдчий, або керiвник органу 

досудового розслiдування, самостiйно приймає рiшення про проведення 

негласних слiдчих (розшукових) дiй, а у передбачених Кодексом випадках, 

коли рiшення про їх проведення приймає слiдчий суддя, складає вiдповiдне 

клопотання до слiдчого суддi або погоджує таке клопотання слiдчого.  

2. Вказане клопотання складається за необхiдностi проведення дiй, що 

тимчасово обмежують конституцiйнi права i свободи особи. Саме прокурор, 

якщо така негласна слiдча (розшукова) дiя проводиться у виняткових випадках, 

визначених Кодексом, до постановлення ухвали слiдчого суддi, зокрема, у разi 

встановлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу (ст. 268 КПК 

України) або спостереження за особою, рiччю або мiсцем (ст. 269 КПК 

України), зобов'язаний невiдкладно пiсля початку її проведення звернутися з 

вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi (ст. 250 КПК України). 

3. Рiшення про проведення НСРД, слiдчий i прорурор  викладає в 

постановi , яка має вiдповiдати вимогам ст. ст. 246, 251 КПК України.  

 

2. РОЛЬ КОНТРОЛЬНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ СЛIДЧОГО СУДДI ЗА 

НАДАННЯМ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДIВ 

НЕГЛАСНИХ СЛIДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДIЙ. 

Для сприяння реалiзацiї кримiнально – процесуальних завдань, дiючий 

КПК України вводить у сферу вiтчизняного кримiнального процесу нового 

процесуального суб’єкта–слiдчого суддю, на якого покладає повноваження по 

здiйсненню судового контролю за дотриманням прав,свобод та iнтересiв осiб у 

кримiнальному провадженнi (п.18 ч.1ст.3).  

За загальним правилом  дозвiл на проведення практично всiх видiв НСРД  

дає слiдчий суддя  - голова чи за його визначенням iнший суддя апеляцiйного 

суду, в межах територiальної  юрисдикцiї  якого знаходиться орган  досудового  

розслiдування (ст. ст. 246,247 КПК України).  Але виключно прокурор дає 

дозвiл  на проведення  такого виду НСРД ,як контроль за  вчиненням злочину 

(ч.4 ст. 247 КПК України). 

Судовий контроль є гарантiєю дотримання законностi пiд час проведення 

вказаних негласних слiдчих (розшукових) дiй. Про це констатують такi 

науковцi, як М.I. Костiн, М.А. Погорецький. Останнiй зазначає таке: 

"Важливим та дiєвим засобом забезпечення законностi проведення негласних 

слiдчих (розшукових) дiй, передбачених ст. 260, 261, 263, 264, 267, 268, 271, 
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274 КПК України, є судовий контроль, який здiйснює слiдчий суддя, за 

рiшенням якого проводяться зазначенi дiї (ст. 247, 248, 249, 250 КПК України)". 

Слiдчий суддя уповноважений приймати рiшення про проведення таких 

негласних слiдчих (розшукових) дiй: 1) аудiо-, вiдеоконтроль особи (ст. 260 

КПК); 2) накладення арешту на кореспонденцiю (ч. 1 ст. 261 КПК); 3) зняття 

iнформацiї з транспортних телекомунiкацiйних мереж (ч. 1 ст. 263 КПК); 4) 

зняття iнформацiї з електронних iнформацiйних систем (ч. 1 ст. 264 КПК); 5) 

обстеження публiчно недоступних мiсць, житла чи iншого володiння особи (ч. 

4 ст. 267 КПК); 6) установлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу 

(ч. 2 ст. 268 КПК); 7) спостереження за особою (ч. 2 ст. 269 КПК); 8) аудiо-, 

вiдеоконтроль мiсця (ч. 2 ст. 270 КПК); 9) негласне отримання зразкiв, 

необхiдних для порiвняльного дослiдження (ч. 2 ст. 274 КПК). 

Слiдчий суддя зобов’язаний розглянути клопотання про надання дозволу 

на проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї протягом шести годин з 

моменту його отримання. Розгляд клопотання здiйснюється за участю особи, 

яка подала клопотання. 

Постановлення слiдчим суддею ухвали про вiдмову в наданнi дозволу на 

проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї не перешкоджає повторному 

зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу (ст.248 КПК). 

Проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї до постановлення ухвали 

слiдчого суддi можливе у виняткових невiдкладних випадках, пов’язаних iз 

врятуванням життя людей та запобiганням вчиненню тяжкого або особливо 

тяжкого злочину, передбаченого роздiлами I, II, VI, VII (статтi 201 та 209), IX, 

XIII, XIV, XV, XVII Особливої частини Кримiнального кодексу України, у 

випадках, передбачених КПК України, за рiшенням слiдчого, узгодженого з 

прокурором, або прокурора. У такому випадку прокурор зобов’язаний 

невiдкладно пiсля початку такої негласної слiдчої (розшукової) дiї звернутися з 

вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi. 

  Слiдчий суддя розглядає таке клопотання згiдно з вимогами ст. 248 КПК 

України.   

Виконання будь-яких дiй з проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї 

повинно бути негайно припинено, якщо слiдчий суддя постановить ухвалу про 

вiдмову в наданнi дозволу на проведення НСРД. Отримана внаслiдок такої 

негласної слiдчої (розшукової) дiї iнформацiя повинна бути знищена в порядку, 

передбаченому ст. 255 КПК України. 

Слiдчий суддя, вирiшуючи питання, вiднесенi до його компетенцiї, 

приймає рiшення у формi ухвал. Оскiльки норма, яка б визначала загальнi 

вимоги до ухвали слiдчого суддi вiдсутня, за аналогiєю повиннi 

застосовуватись норми, що визначають змiст ухвали суду (ст. 372 КПК). 

До забезпечення належних гарантiй законностi пiд час отримання  дозволу 

та проведення НСРД  слiд вiднести  наступнi положення НСРД: 

1. Можливiсть проведення НСРД щодо вчинення тяжкого або особливо 

тяжкого злочину. Крiм випадкiв проведення  зняття iнформацiї з електронних 

iнформацiйних систем або її частини ,доступ до яких не обмежується її 
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власником, володiльцем або утримувачем чи не пов'язаний з подоланням 

системи логiчного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України); 

2. Проведення  НСРД лише у тих випадках, коли вiдомостi про злочин та 

особу, яка його вчинила, неможливо отримати в iнший спосiб (вказанi 

обставини мають бути пiдтвердженi матерiалаами кримiнального провадження 

та належним чином обгрунтованi у вiдповiдному клопотаннi  згiдно з п. 7 ч. 2 

ст. 248 КПК України). Обовязок довести неможливiсть отримання таких 

вiдомостей iншим шляхом , нiж як у результатi НСРД, покладається на особу , 

яка заявляє клопотання  про їх проведення; 

3. Необхiднiсть погодження клопотання слiдчого  про проведення НСРД з 

прокурором (ч. 3 ст.  246 КПК України); 

4. Необхiднiсть зазаначення у постановi про прийняття рiшення щодо  

проведення НСРД та у клопотаннi  до слiдчого суддi строкiв її проведення. 

Строк визначається залежно вiд виду  конкретної дiї , необхiдностi  отримання 

вiдомостей одноразово  чи протягом певного  часу , у межах, визначених ст. ст. 

246, 249 КПК України (п. 2.6 Iнструкцiї). 

Постановлення слiдчим суддею ухвали про вiдмову в наданнi дозволу на 

проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї не перешкоджає повторному 

зверненню з новим клопотанням про надання такого дозволу. 

Прокурор повинен довести пiд час розгляду клопотання слiдчим суддею 

законнiсть отриманої iнформацiї, яка стала пiдставою для проведення цих 

заходiв, що вчинений злочин є тяжким або особливо тяжким, а також, що пiд 

час проведення негласної слiдчої (розшукової) дiї можуть бути отриманi 

докази, якi самостiйно або в сукупностi з iншими доказами мають суттєве 

значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осiб, якi його 

вчинили. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

За загальним правилом  дозвiл на проведення практично всiх видiв НСРД  

дає слiдчий суддя  - голова чи за його визначенням iнший суддя апеляцiйного 

суду, в межах територiальної  юрисдикцiї  якого знаходиться орган  досудового  

розслiдування (ст. ст. 246,247 КПК України).  Але виключно прокурор дає 

дозвiл  на проведення  такого виду НСРД ,як контроль за  вчиненням злочину 

(ч.4 ст. 247 КПК України). 

Слiдчий суддя, вирiшуючи питання, вiднесенi до його компетенцiї, 

приймає рiшення у формi ухвал. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

1. За загальним правилом  дозвiл на проведення практично всiх видiв 

НСРД  дає слiдчий суддя  - голова чи за його визначенням iнший суддя 

апеляцiйного суду, в межах територiальної  юрисдикцiї  якого знаходиться 

орган  досудового  розслiдування (ст. ст. 246,247 КПК України).  Але виключно 

прокурор дає дозвiл  на проведення  такого виду НСРД ,як контроль за  

вчиненням злочину (ч.4 ст. 247 КПК України). 
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2. Згiдно з КПК України прокурор, як i слiдчий, або керiвник органу 

досудового розслiдування, самостiйно приймає рiшення про проведення 

негласних слiдчих (розшукових) дiй, а у передбачених Кодексом випадках, 

коли рiшення про їх проведення приймає слiдчий суддя, складає вiдповiдне 

клопотання до слiдчого суддi або погоджує таке клопотання слiдчого. Вказане 

клопотання складається за необхiдностi проведення дiй, що тимчасово 

обмежують конституцiйнi права i свободи особи. Саме прокурор, якщо така 

негласна слiдча (розшукова) дiя проводиться у виняткових випадках, 

визначених Кодексом, до постановлення ухвали слiдчого суддi, зокрема, у разi 

встановлення мiсцезнаходження радiоелектронного засобу (ст. 268 КПК 

України) або спостереження за особою, рiччю або мiсцем (ст. 269 КПК 

України), зобов'язаний невiдкладно пiсля початку її проведення звернутися з 

вiдповiдним клопотанням до слiдчого суддi (ст. 250 КПК України). 

3. За вiдсутностi згоди (погодження) прокурора слiдчий не вправi 

звертатися до суду з клопотанням про проведення негласних слiдчих 

(розшукових) дiй. 

4. Прокурор має право погоджувати або вiдмовляти у погодженнi 

клопотань слiдчого до слiдчого суддi про проведення негласних слiдчих 

(розшукових) дiй у випадках, передбачених КПК України, чи самостiйно 

подавати слiдчому суддi такi клопотання. 

5. Слiдчий суддя, за результатами розгляду клопотання про проведення 

негласних слiдчих (розшукових) дiй вправi постановити ухвалу про: 1) 

задоволення клопотання; 2) вiдмову у задоволеннi клопотання. 

 

 



67 
 

ТЕМА №  6 ФОРМИ ТА ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ ДIЙ, РIШЕНЬ ЧИ 

БЕЗДIЯЛЬНОСТI  СЛIДЧОГО. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД I 

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ПIД ЧАС ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ СТРОКIВ 

КРИМIНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
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МЕТА ЛЕКЦIЇ: 

Метою лекцiї є розкриття сутностi форм та видiв оскарження дiй, рiшень 

чи бездiяльностi слiдчого, а також особливостей прокурорського нагляду i 

судового контролю за дотриманням розумних строкiв кримiнального 

провадження. 

 

ВСТУП 

Право людини на захист свого життя i здоров’я, честi та гiдностi, своїх 

прав i свобод є основоположним. Згiдно з п. 3 ст. 2 Мiжнародного пакту про 

громадянськi i полiтичнi права, що було прийнято 16 грудня 1966 р. i 

ратифiковано Україною 19 жовтня 1973 р., кожна держава зобов’язана 

забезпечити будь-якiй особi, що перебуває у межах її територiї та пiд її 

юрисдикцiєю, ефективний засiб правового захисту у випадку порушення її прав 

i свобод. Право на захист повинно бути забезпечено державою, її 

компетентними судовими, виконавчими чи законодавчими органами влади. 

Ступiнь захищеностi особи, суспiльства та держави вiд кримiнальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних iнтересiв учасникiв 

кримiнального провадження залежить вiд законного уможливлення оскарження 

дiй, рiшень та бездiяльностi суб’єктiв кримiнального провадження. Не є 

виключенням слiдчий як службова особа органу внутрiшнiх справ, органу 

безпеки, органу, що здiйснює контроль за додержанням податкового 

законодавства, органу державного бюро розслiдувань, уповноважена в межах 

компетенцiї, передбаченої КПК, здiйснювати великий обсяг кримiнальної 

процесуальної дiяльностi щодо досудового розслiдування кримiнальних 

правопорушень. Саме тому у першому питаннi будемо вести мову про форми та 

види оскарження дiй, рiшень чи бездiяльностi слiдчого. 

Друге питання лекцiї буде присвячене розкриттю особливостей 

прокурорського нагляду i судового контролю за дотриманням розумних строкiв 

кримiнального провадження. Забезпечення виконання останнiх є важливим 

завданням для державних органiв України пiсля ратифiкацiї Конвенцiї про 

захист прав людини i основоположних свобод, нормативнi положення статтi 6 

якої закрiплюють право кожного на справедливий i вiдкритий розгляд 

кримiнального обвинувачення упродовж розумного строку незалежним i 

безстороннiм судом, встановленим законом. 

 

2. ФОРМИ ТА ВИДИ ОСКАРЖЕННЯ ДIЙ, РIШЕНЬ ЧИ 

БЕЗДIЯЛЬНОСТI СЛIДЧОГО 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v1640740-12
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Право на оскарження закрiплено в ст. 24 КПК України, вiдповiдно до якої 

кожному гарантується право на оскарження процесуальних рiшень, дiй чи 

бездiяльностi суду, слiдчого суддi, прокурора, слiдчого.  

 Законодавець вiдповiдно до КПК України видiлив наступнi форми 

оскарження пiд час досудового розслiдування: 
1) оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв досудового 

розслiдування чи прокурора слiдчому суддi; 

2) оскарження недотримання розумних строкiв та постанови про 

закриття кримiнального провадження прокурору; 

3)  оскарження ухвал слiдчого суддi пiд час досудового розслiдування; 

4)  оскарження слiдчим рiшень, дiй чи бездiяльностi прокурора. 

Види рiшень, дiй та бездiяльностi, якi можуть бути оскарженi пiд час 

досудового розслiдування рiзняться залежно вiд вищеперерахованих форм: 

1) на досудовому розслiдуваннi можуть бути оскарженi наступнi види 

рiшень, дiй чи бездiяльностi слiдчого та прокурора (ст. 303 КПК України): 

- бездiяльнiсть слiдчого, яка полягає у невнесеннi вiдомостей про 

кримiнальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслiдувань 

пiсля отримання заяви чи повiдомлення про кримiнальне правопорушення, у 

неповерненнi тимчасово вилученого майна згiдно ст. 169 КПК України, а також 

у нездiйсненнi iнших процесуальних дiй, якi вiн зобов’язаний вчинити у 

визначений КПК строк; 

- рiшення слiдчого, прокурора  про зупинення досудового розслiдування; 

- рiшення слiдчого про закриття кримiнального провадження; 

- рiшення прокурора про закриття кримiнального провадження та/або 

провадження щодо юридичної особи; 

- рiшення прокурора, слiдчого про вiдмову у визнаннi потерпiлим; 

- рiшення, дiї чи бездiяльнiсть слiдчого або прокурора при застосуваннi 

заходiв безпеки; 

- рiшення слiдчого, прокурора про вiдмову в задоволеннi клопотання про 

проведення слiдчих (розшукових) дiй, негласних слiдчих (розшукових) дiй; 

- рiшення слiдчого про змiну порядку досудового розслiдування та 

продовження його згiдно з правилами, передбаченими главою 39 КПК України; 

- рiшення прокурора про вiдмову в задоволеннi скарги на недотримання 

розумних строкiв слiдчим, прокурором пiд час досудового розслiдування; 

- повiдомлення слiдчого, прокурора про пiдозру пiсля спливу одного 

мiсяця з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi кримiнального 

проступку або двох мiсяцiв з дня повiдомлення особi про пiдозру у вчиненнi 

злочину, але не пiзнiше закриття прокурором кримiнального провадження або 

звернення до суду iз обвинувальним актом; 

- вiдмова слiдчого, прокурора в задоволеннi клопотання про закриття 

кримiнального провадження з пiдстав, передбачених п. 9-1 ч.1 ст. 284 КПК 

України. 
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Скарги на iншi рiшення, дiї чи бездiяльнiсть слiдчого або прокурора не 

розглядаються пiд час досудового розслiдування i можуть бути предметом 

розгляду пiд час пiдготовчого провадження у судi. 

2) вiдповiдно до ст. 284 та ст.308 КПК України, пiд час досудового 

розслiдування прокурор уповноважений розглядати скарги лише на постанови 

слiдчих про закриття кримiнального провадження та щодо недотримання 

розумних строкiв слiдчим, прокурором пiд час досудового розслiдування; 

3) пiд час досудового розслiдування, в апеляцiйному порядку, предметом 

оскарження можуть виступати наступнi види рiшень слiдчого суддi (ст.309 

КПК України): 

- про вiдмову у наданнi дозволу на затримання; 

- про застосування запобiжного заходу у виглядi тримання пiд вартою або 

вiдмову в його застосуваннi; 

- про продовження строку тримання пiд вартою або вiдмову в його 

продовженнi; 

- про застосування запобiжного заходу у виглядi домашнього арешту або 

вiдмову в його застосуваннi; 

- про продовження строку домашнього арешту або вiдмову в його 

продовженнi; 

- про помiщення особи в приймальник-розподiльник для дiтей або вiдмову 

в такому помiщеннi; 

- про продовження строку тримання особи в приймальнику-розподiльнику 

для дiтей або вiдмову в його продовженнi; 

- про направлення особи до медичного закладу для проведення 

психiатричної експертизи або вiдмову у такому направленнi; 

- про арешт майна або вiдмову у ньому; 

- про тимчасовий доступ до речей i документiв, яким дозволено вилучення 

речей i документiв, якi посвiдчують користування правом на здiйснення 

пiдприємницької дiяльностi, або iнших, за вiдсутностi яких фiзична особа – 

пiдприємець чи юридична особа позбавляються можливостi здiйснювати свою 

дiяльнiсть; 

- про вiдсторонення вiд посади або вiдмову у ньому; 

- про продовження вiдсторонення вiд посади; 

- про вiдмову у здiйсненнi спецiального досудового розслiдування. 

- про закриття кримiнального провадження на пiдставi ч.9 ст. 284 КПК 

України; 

- про вiдмову у задоволеннi скарги на постанову про закриття 

кримiнального провадження або на рiшення слiдчого, прокурора про вiдмову в 

задоволеннi клопотання про закриття кримiнального провадження на пiдставi п. 

9-1 ч.1 ст. 284 КПК України; 

- про скасування повiдомлення про пiдозру чи вiдмову у задоволеннi 

скарни на повiдомлення про пiдозру;  

- повернення скарги на рiшення, дiї чи бездiяльнiсть слiдчого, прокурора 

або вiдмову у вiдкриттi провадження по нiй. 
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Згiдно iз ч.3 ст. 309 КПК України, скарги на iншi ухвали слiдчого суддi 

оскарженню не пiдлягають, а заперечення проти них можуть бути поданi на 

етапi пiдготовчого провадження в судi.1  

5) вiдповiдно до ст. 311 КПК України пiд час досудового розслiдування 

слiдчий, який здiйснює розслiдування певного кримiнального правопорушення, 

має право оскаржувати будь-якi види рiшень, дiї чи бездiяльнiсть прокурора, 

прийнятi (вчиненi) у вiдповiдному досудовому провадженнi, крiм випадкiв, 

передбачених КПК. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Право на оскарження регламентовано в мiжнародних та нацiональних 

нормативно-правових актах. В КПК України, змiст права на оскарження 

розкрито в ст. 24 КПК України, вiдповiдно до якої кожному гарантується право 

на оскарження процесуальних рiшень, дiй чи бездiяльностi суду, слiдчого суддi, 

прокурора, слiдчого.  

Формами оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi пiд час досудового 

розслiдування є: 

1) оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв досудового 

розслiдування чи прокурора слiдчому суддi; 

2) оскарження недотримання розумних строкiв та постанови про закриття 

кримiнального провадження прокурору; 

3)  оскарження ухвал слiдчого суддi пiд час досудового розслiдування; 

4)  оскарження слiдчим рiшень, дiй чи бездiяльностi прокурора. 

Види рiшень, дiй та бездiяльностi, якi можуть бути оскарженi пiд час 

досудового розслiдування рiзняться залежно вiд вищеперерахованих форм. 

 

2. ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД I СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ДОТРИМАННЯМ РОЗУМНИХ СТРОКIВ КРИМIНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

Процесуальнi строки - це встановленi законом або вiдповiдно до нього 

прокурором, слiдчим суддею або судом промiжки часу, у межах яких учасники 

кримiнального провадження зобов’язанi (мають право) приймати процесуальнi 

рiшення чи вчиняти процесуальнi дiї (стаття 113 КПК). 

                                                           
1 Попри регламентацiю в ч. 1 ст. 309 КПК України вичерпного перелiку рiшень слiдчих суддiв, якi 

можуть бути оскарженi в апеляцiйному порядку, Верховний Суд в постановi вiд 05.07.2018року у справi № 

711/5912/17 дiйшов до  висновку, що такий перелiк не є вичерпаним, i рекомендує суддям апеляцiйної iнстанцiї 

пiд час вирiшення питання про вiдкриття апеляцiйного провадження (призначення до розгляду) за апеляцiйною 

скаргою на рiшення, якi не передбаченi у вищезазначенiй статтi, керуватися приписами частини шостої статтi 9 

КПК України щодо застосування загальних засад кримiнального провадження, визначених частиною 1 ст. 7 

КПК України, однiєю з яких є забезпечення права на оскарження процесуальних рiшень, дiй чи бездiяльностi. 

Такий висновок вiдповiдає вимогам забезпечення можливостi своєчасного та ефективного поновлення 

прав, який є дiєвим, на вiдмiну вiд можливостi оскарження певних дiй та бездiяльностi на стадiї пiдготовчого 

провадження. Про необхiднiсть забезпечення права на оскарження процесуальних рiшень, дiй чи бездiяльностi 

суду, слiдчого суддi, прокурора, слiдчого свiдчать i рiшення ЄСПЛ в справах:«Котiй проти України» (Заява № 

28718/09 ), «Михайлова проти України» ( заява № 10644/08). Можливiсть оскарження бiльшостi ухвал слiдчих 

суддiв також пiдтверджена рiшеннями Конституцiйного Суду вiд 27.01.2010 №1-7/2010, вiд 2.11.2011 №13-

рп/2011, вiд 14.12. 2011  № 19-рп/2011, вiд 25.04.2012 №1-12/2012, вiд 22.04.2014 №1-5/2014. 

 

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75241881
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75241881
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Будь-яка процесуальна дiя або сукупнiсть дiй пiд час кримiнального 

провадження мають бути виконанi без невиправданої затримки i в будь-якому 

разi не пiзнiше граничного строку, визначеного вiдповiдним положенням КПК. 

Неабиякого значення щодо дотримання процесуальних строкiв мають 

правила обчислення останнiх. Вiдповiдно до статтi 115 строки, встановленi 

КПК, обчислюються годинами, днями i мiсяцями. Строки можуть визначатися 

вказiвкою на подiю. 

Залежно вiд параметрiв обчислення КПК встановлює такi особливостi:  

1) при обчисленнi строку годинами строк закiнчується в останню хвилину 

останньої години; 

2) при обчисленнi строку днями строк закiнчується о двадцять четвертiй 

годинi останнього дня строку; 

3) при обчисленнi строкiв мiсяцями строк закiнчується у вiдповiдне число 

останнього мiсяця. Якщо закiнчення строку, який обчислюється мiсяцями, 

припадає на той мiсяць, який не має вiдповiдного числа, то строк закiнчується в 

останнiй день цього мiсяця. 

4) при обчисленнi строкiв днями та мiсяцями не береться до уваги той 

день, вiд якого починається строк, за винятком строкiв тримання пiд вартою, 

проведення стацiонарної психiатричної експертизи, до яких зараховується 

неробочий час та якi обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття 

пiд варту чи помiщення до вiдповiдного медичного закладу. 

Якщо вiдповiдну дiю належить вчинити в судi або в органах досудового 

розслiдування, то строк закiнчується у встановлений час закiнчення робочого 

дня в цих установах. 

5) при обчисленнi процесуального строку в нього включаються вихiднi i 

святковi днi, а при обчисленнi строку годинами - i неробочий час. Якщо 

закiнчення строку, який обчислюється днями або мiсяцями, припадає на 

неробочий день, останнiм днем цього строку вважається наступний за ним 

робочий день, за винятком обчислення строкiв тримання пiд вартою та 

перебування в медичному закладi пiд час проведення стацiонарної 

психiатричної експертизи. 

Процесуальнi дiї мають виконуватися у встановленi КПК строки. Строк не 

вважається пропущеним, якщо скаргу або iнший документ здано до закiнчення 

строку на пошту або передано особi, уповноваженiй їх прийняти, а для осiб, якi 

тримаються пiд вартою або перебувають у медичному чи психiатричному 

стацiонарi, спецiальнiй навчально-виховнiй установi, - якщо скаргу або iнший 

документ подано службовiй особi вiдповiдної установи до закiнчення строку. 

Також необхiдно враховувати наступнi особливостi щодо поновлення 

процесуального строку: 

1. Пропущений iз поважних причин строк повинен бути поновлений за 

клопотанням заiнтересованої особи ухвалою слiдчого суддi, суду. 

2. Ухвала слiдчого суддi, суду про поновлення чи вiдмову в поновленнi 

процесуального строку може бути оскаржена в порядку, передбаченому КПК. 
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3. Подання клопотання заiнтересованою особою про поновлення 

пропущеного строку не припиняє виконання рiшення, оскарженого з 

пропущенням строку. 

Пiд час кримiнального провадження кожна процесуальна дiя або 

процесуальне рiшення повиннi бути виконанi або прийнятi в розумнi строки.  

Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхiдними для 

виконання процесуальних дiй та прийняття процесуальних рiшень. Розумнi 

строки не можуть перевищувати передбаченi КПК строки виконання окремих 

процесуальних дiй або прийняття окремих процесуальних рiшень (стаття 28 

КПК). 

Критерiями для визначення розумностi строкiв кримiнального 

провадження є: 

1) складнiсть кримiнального провадження, яка визначається з урахуванням 

кiлькостi пiдозрюваних, обвинувачуваних та кримiнальних правопорушень, 

щодо яких здiйснюється провадження, обсягу та специфiки процесуальних дiй, 

необхiдних для здiйснення досудового розслiдування тощо; 

2) поведiнка учасникiв кримiнального провадження; 

3) спосiб здiйснення слiдчим, прокурором i судом своїх повноважень. 

Проведення досудового розслiдування у розумнi строки забезпечує 

прокурор, слiдчий суддя (в частинi строкiв розгляду питань, вiднесених до його 

компетенцiї), а судового провадження - суд. 

Проведення досудового розслiдування у розумнi строки забезпечує 

прокурор, слiдчий суддя (в частинi строкiв розгляду питань, вiднесених до його 

компетенцiї), а судового провадження - суд. 

Для забезпечення виконання сторонами кримiнального провадження вимог 

розумного строку слiдчий суддя, суд має право встановлювати процесуальнi 

строки у межах граничного строку, передбаченого КПК, з урахуванням 

обставин, встановлених пiд час вiдповiдного кримiнального провадження. 

Будь-якi строки, що встановлюються прокурором, слiдчим суддею або 

судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого КПК, 

та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення вiдповiдних 

процесуальних дiй або прийняття процесуальних рiшень та не перешкоджають 

реалiзацiї права на захист. 

Пiд час кримiнального провадження вiдповiдно до статтi 308 КПК може 

бути оскаржене недотримання розумних строкiв. 

Пiдозрюваний, обвинувачений, потерпiлий мають право оскаржити 

прокурору вищого рiвня недотримання розумних строкiв слiдчим, прокурором 

пiд час досудового розслiдування. 

Прокурор вищого рiвня зобов’язаний розглянути скаргу протягом трьох 

днiв пiсля її подання i в разi наявностi пiдстав для її задоволення надати 

вiдповiдному прокурору обов’язковi для виконання вказiвки щодо строкiв 

вчинення певних процесуальних дiй або прийняття процесуальних рiшень. 

Особа, яка подала скаргу, невiдкладно письмово повiдомляється про результати 

її розгляду. 
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Службовi особи, виннi в недотриманнi розумних строкiв, можуть бути 

притягнутi до вiдповiдальностi, встановленої законом. 

Окрiм прокурора, недотримання розумних строкiв кримiнального 

провадження може бути оскаржене у суд вiдповiдно до статтi 55 Конституцiї 

України. Згiдно з положеннями останньої кожному гарантується право на 

оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади,  

органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб. Кожен має 

право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини. Кожен має право пiсля використання всiх нацiональних  

засобiв правового захисту звертатися за захистом своїх прав i свобод до 

вiдповiдних мiжнародних судових установ чи до вiдповiдних  органiв 

мiжнародних органiзацiй, членом або учасником яких є Україна. Кожен має 

право будь-якими не забороненими  законом  засобами захищати  свої  права  i  

свободи вiд порушень i протиправних посягань. 

Разом з українськими судами, судовий контроль за дотриманням розумних 

строкiв кримiнального провадження здiйснює Європейський суд з прав 

людини. Яскравим прикладом судового контролю за дотриманням розумних 

строкiв у кримiнальному судочинствi України є рiшення Європейського суду з 

прав людини «Мерiт проти України» (2004 року). Вiдповiдно до наведеного 

рiшення Європейський суд з прав людини визнав порушення Україною п.1  

статтi 6 Конвенцiї з прав людини i основоположних свобод. Свою позицiю Суд 

аргументував наступним.  

Cуд вважає, що мiркування Уряду стосовно оцiнювання тривалостi 

провадження не вiдповiдає прецедентному праву Суду (див. «Кудла проти 

Польщi» [GC], № 30210/96, п. 124, ECHR 2000-XI). Суд нагадує, що у 

кримiнальних справах перебiг «розумного строку», про який iдеться в пунктi 1 

статтi 6 Конвенцiї, починається з моменту, коли особу «обвинувачено»; це 

може трапитися до того, як справа надiйшла до суду першої iнстанцiї (див., 

наприклад, згадуване рiшення у справi «Девеєр проти Бельгiї», с. 22, п. 42), 

тобто з дня арешту, дати, коли особу, про яку йдеться, було офiцiйно 

повiдомлено, що його буде обвинувачено, чи з дати, коли розпочалося досудове 

слiдство (див. рiшення у справi «Вемгофф проти Нiмеччини» (Wemhoff v. 

Germany) вiд 27 червня 1968 року, серiя A, № 7, с. 26–27, п. 19; рiшення у 

справi «Ноймайстер проти Австрiї» (Neumeister v. Austria) , ухвалене того 

самого дня, серiя A, № 8, с.41, п. 18, та рiшення у справi «Рiнґайзен проти 

Австрiї» (Ringeisen v. Austria) , вiд 16 липня 1971 року, серiя A, № 13, с. 45, п. 

110). «Обвинувачення» для цiлей пункту 1 статтi 6 може бути визначено як 

«офiцiйне повiдомлення особi компетентним органом, в якому стверджується, 

що вона вчинила злочин», визначення, яке також вiдповiдає перевiрцi того, чи 

«на становище пiдозрюваного це значно вплинуло» (див. згадуване вище 

рiшення у справi «Девеєр проти Бельгiї», с. 24, п. 46; рiшення у справi «Фотi та 

iншi проти Iталiї» (Foti and Others v. Italy) вiд 10 грудня 1982 року, серiя A, № 

56, п. 52). Що стосується закiнчення «строку», в кримiнальних справах перiод, 

на який поширюється дiя пункту 1 статтi 6, охоплює все провадження, про яке 

йдеться, включаючи апеляцiйне провадження (див. рiшення у справi «Кенiґ 
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проти Нiмеччини» ( Konig v.Germany) вiд 28 червня 1978 року, серiя A, № 27, с. 

33, п. 98).  

Суд зауважує, що перебiг строку, який має братися до уваги, почався 28 

сiчня 1998 року, коли заявника було затримано за пiдозрою у вчиненнi злочину, 

тобто тодi, коли почалося слiдство, яке значно вплинуло на становище за-

явника. Це провадження все ще триває, хоча минуло понад шiсть рокiв.  

Згiдно з прецедентним правом Суду, розумнiсть тривалостi провадження у 

справi має оцiнюватися у свiтлi конкретних обставин справи та з урахуванням 

критерiїв, закрiплених у практицi Суду, зокрема складностi справи та поведiнки 

заявника i державних органiв, що розглядають справу (див., серед iнших 

авторитетних джерел, рiшення у справi «Пелiсьє i Сассi проти Францiї» 

(Pelissier and Sassi v. France) [GC], № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II; та рiшення 

у справi «Фiлiс проти Грецiї» (№ 2) (Philis v. Greece) (no. 2) вiд 27 червня 1997 

року, ECHR 1997-IV, с. 1083, п. 35).  

Cуд зазначає, що в розглядi справи проти заявника брали участь двi судовi 

iнстанцiї, а саме - Ленiнський районний суд м. Чернiвцi та Чернiвецький 

обласний суд. Рiшеннями обох судiв, постановленими в 1999 роцi, справу було 

направлено на додаткове розслiдування. Суд вважає, що були значнi затримки в 

розслiдуваннi справи, якi не можна виправдати неможливiстю притягнення панi 

Льодянової до суду, незважаючи на твердження Уряду з цього приводу. Суд 

зауважує, що, згiдно зi статтею 206 КПК, на яку посилається Уряд, вона була 

однiєю з пiдозрюваних у справi, i провадження проти неї можна було 

вiдокремити вiд кримiнальної справи проти заявника i призупинити 

провадження проти неї. Уряд не надав жодного вiрогiдного пояснення, чому 

цього не було зроблено.  

Cуд зазначає, що заявника можна вважати вiдповiдальним за деякi 

незначнi затримки у провадженнi, такi як перiоди з 10 по 30 жовтня 1998 року 

та з 29 грудня 1998 року по 28 сiчня 1999 року, коли вiн ознайомлювався з 

матерiалами справи. Проте ця затримка була пов'язана з тим, що заявник 

здiйснював своє право згiдно з нацiональним законодавством. Щодо затримки, 

спричиненої неподанням до Ленiнського районного суду м. Чернiвцi з вересня 

1999 року по 17 сiчня 2000 року акцiонерним товариством JDE скарг з вимогою 

повернути майно i документи, Суд визнає, що цей перiод не позначився на 

кримiнальному провадженнi проти заявника. В будь-якому разi Суд не може 

виправдати тривалiсть перiодiв бездiяльностi мiж прийняттям рiшення 

Ленiнського районного суду м. Чернiвцi вiд 29 червня 1999 року i проведенням 

слiдчих дiй прокуратури (19 вересня 2000 року) та подальшою бездiяльнiстю з 

19 вересня 2000 року до теперiшнього моменту. Певна рiч, не може Суд 

виправдати i загальну тривалiсть провадження у справi заявника (див., mutatis 

mutandis , рiшення у справi «Портiнґтон проти Грецiї» (Portington v. Greece) вiд 

23 вересня 1998 року, Reports , 1998-VI, с.2632, п. 29, та рiшення у справi «Зана 

проти Туреччини» (Zana v. Turkey) вiд 25 листопада 1997 року, Reports 1997-

VII, с. 2552, п. 79).  

Не є вiдповiддю на скаргу заявника твердження, що призупинення 

кримiнального провадження не мало неґативного впливу на його права, бо вiн 
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мiг вiльно пересуватися й обирати мiсце проживання i був лише зобов'язаний 

з'являтися на виклик суду чи слiдчого органу. Слiд зазначити, що заявник все 

ще живе у станi невизначеностi стосовно долi кримiнальної справи проти нього.  

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, встановлення прокурорського нагляду i судового контролю 

за дотриманням розумних строкiв кримiнального провадження є важливою 

гарантiєю виконання завдань кримiнального провадження у частинi 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслiдування. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТЕМИ 

1. Форми та види оскарження дiй, рiшень чи бездiяльностi слiдчого 

уможливлюють ефективний захист особи, суспiльства та держави вiд 

кримiнальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних iнтересiв 

учасникiв кримiнального провадження, а також забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслiдування i судового розгляду з тим, щоб 

кожний, хто вчинив кримiнальне правопорушення, був притягнутий до 

вiдповiдальностi в мiру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була пiддана необґрунтованому 

процесуальному примусу i щоб до кожного учасника кримiнального 

провадження була застосована належна правова процедура. 

2. Процесуальними строками є встановленi законом або вiдповiдно до 

нього прокурором, слiдчим суддею або судом промiжки часу, у межах яких 

учасники кримiнального провадження зобов’язанi (мають право) приймати 

процесуальнi рiшення чи вчиняти процесуальнi дiї. 

3. Розумними вважаються строки, що є об’єктивно необхiдними для 

виконання процесуальних дiй та прийняття процесуальних рiшень. Розумнi 

строки не можуть перевищувати передбаченi КПК строки виконання окремих 

процесуальних дiй або прийняття окремих процесуальних рiшень. 

Критерiями для визначення розумностi строкiв кримiнального 

провадження є: 1) складнiсть кримiнального провадження, яка визначається з 

урахуванням кiлькостi пiдозрюваних, обвинувачуваних та кримiнальних 

правопорушень, щодо яких здiйснюється провадження, обсягу та специфiки 

процесуальних дiй, необхiдних для здiйснення досудового розслiдування тощо; 

2) поведiнка учасникiв кримiнального провадження; 3) спосiб здiйснення 

слiдчим, прокурором i судом своїх повноважень. 

4. Окрiм прокурора, недотримання розумних строкiв кримiнального 

провадження може бути оскаржене у суд вiдповiдно до статтi 55 Конституцiї 

України. Згiдно з положеннями останньої кожному гарантується право на 

оскарження в судi рiшень, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади,  

органiв мiсцевого самоврядування, посадових i службових осiб. 

5. Встановлення прокурорського нагляду i судового контролю за 

дотриманням розумних строкiв кримiнального провадження є важливою 

гарантiєю виконання завдань кримiнального провадження у частинi 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслiдування. 
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