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ВИТРЕБУВАННЯ ВІДОМОСТЕЙ, ДОКУМЕНТІВ 
І РЕЧЕЙ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ 

ЯК САМОСТІЙНИЙ СПОСІБ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

УДК 343.13

Анотація. Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни (КПК України) стало одним із ключових етапів здійснення судово-правової 
реформи, докорінної зміни кримінальної юстиції України. Трансформація мо-
делі кримінального провадження в Україні є частиною загальної правової ре-
форми щодо гармонізації вітчизняного законодавства з міжнародними стандар-
тами, що зумовило перегляд низки положень різних галузей права, зокрема й 
кримінального процесуального.

Загалом у чинному КПК України міститься багато новацій, які змінили відпо-
відну правозастосовну практику судових органів, органів прокуратури та досу-
дового розслідування. 

Незважаючи на викладене, деякі положення КПК України не чітко регулюють 
питання кримінального провадження, зокрема ті, що стосуються збирання доказів 
стороною обвинувачення шляхом витребування відомостей, документів і речей, 
а також застосування тимчасового доступу до них. Як наслідок, на практиці часто 

Загальні положення кримінального 
процесуального законодавства

© О. Божко, А. Ширяєв, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 2(54), с. 7–23
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виникають проблеми, які полягають у відмові надавати запитувані докази у зв’язку 
з надуманими підставами, що не відповідають вимогам чинного законодавства. 

Водночас неправильно трактують положення КПК України, які стосуються 
тимчасового доступу до речей і документів, помилково відносячи його до спо-
собу збирання доказів, у результаті чого відбувається неналежна подальша фік-
сація тимчасового доступу до речей і документів. 

Метою статті є системний і комплексний аналіз кримінального процесу-
ального законодавства України, положення якого регулюють питання збирання 
доказів стороною обвинувачення, для єдиного його розуміння та однакового за-
стосування на практиці, а також визначення бажаних змін, які необхідно внести 
до чинного національного законодавства.

Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство України в частині 
способів і підстав реалізації слідчим, прокурором повноважень витребувати ві-
домості, документи та речі, в тому числі із застосуванням тимчасового доступу 
до них, досліджено проблеми під час реалізації цих повноважень, визначено на-
слідки їх нерозв’язання та запропоновано способи вирішення. 

Автори доходять висновку, що на практиці не вироблено єдиного підходу до 
здобуття доказів у кримінальному провадженні на підставі письмової вимоги 
слідчого, прокурора, зокрема витребування відомостей і документів, які можуть 
містити інформацію з обмеженим доступом. Положення КПК України щодо 
тимчасового доступу до речей і документів потребують додаткового уточнення 
в частині його отримання та виконання. 

Ключові слова: сторона обвинувачення; збирання доказів; витребування ві-
домостей, документів і речей; вимога слідчого та прокурора; відповідальність 
за невиконання законних вимог; тимчасовий доступ до речей і документів як 
судовий контроль.  

На практиці з моменту набрання чинності Кримінальним процесуаль-
ним кодексом України (КПК України) під час досудового розслідування 
постійно виникають проблеми з реалізацією слідчим і прокурором сво-
їх повноважень у частині витребування відомостей, документів та речей, 
що призводить до непоодиноких відмов у їх наданні, які не повною мірою 
ґрунтуються на вимогах законодавства. Причиною виникнення таких 
проблем є переконання деяких науковців і юридичної спільноти в тому, 
що зазначене повноваження не має чітко визначеної правової регламен-
тації у КПК України, відповідно, це вказує на відсутність обов’язку вико-
нання таких вимог.

У деяких випадках підставою для відмови надати запитувані докумен-
ти та речі стає посилання на відсутність у сторони обвинувачення таких 
повноважень, за винятком проведення тимчасового доступу до речей і 
документів та обшуку на підставі ухвали слідчого судді, суду як окремих 
способів збирання доказів.
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Витребування відомостей, документів і речей стороною обвинувачення...

Розв’язання окреслених проблем є необхідним для досягнення завдань 
кримінального провадження, закріплених у ст. 2 КПК України, та спри-
ятиме однаковому застосуванню положень під час виконання повнова-
жень стороною обвинувачення. 

Проблеми, що виникають під час збирання доказів у кримінальному 
провадженні, досліджували Ю. Азаров, В. Вапнярчук, В. Гринюк, О. Кап-
ліна, С. Ковальчук, Я. Конюшенко, Н. Кушнір, О. Хабло й інші вчені.

Водночас більшість науковців, вивчаючи проблематику використання 
слідчим і прокурором такого способу збирання доказів, як витребування 
відомостей, документів та речей, обмежились лише аналізом положень 
КПК України й наукових праць, не взявши до уваги інші акти криміналь-
ного процесуального законодавства України. 

Метою статті є системний і комплексний аналіз кримінального про-
цесуального законодавства України, положення якого регулюють питан-
ня збирання доказів стороною обвинувачення, для єдиного його розумін-
ня та однакового застосування на практиці, а також визначення бажаних 
змін, які необхідно внести до чинного національного законодавства.

У КПК України, зокрема в ст. 931, визначено способи збирання доказів, 
окрім інших, стороною обвинувачення, до якої віднесено слідчого та про-
курора, доказів у кримінальному провадженні.

Одним зі способів збирання доказів відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК Украї-
ни є ‘витребування <…> від органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фі-
зичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, виснов-
ків ревізій та актів перевірок <…>’. 

Системно проаналізувавши норми кримінального процесуального за-
конодавства України, що складається з відповідних положень Конститу-
ції України, міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано 
Верховною Радою України, КПК України й інших законів України, можна 
дійти обґрунтованого висновку, що витребування за правовою природою 
є самостійним способом збирання доказів.

Таку позицію раніше висловили у своїх роботах О. Капліна, В. Вапнярчук, 
Ю. Азаров, О. Хабло, Я. Конюшенко, С. Ковальчук2 та інші науковці.

1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року 4651-VI. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.08.2018).

2 Див.: О Капліна, ‘Збирання доказів сторонами кримінального провадження’ Актуальні проблеми доказування 
у кримінальному провадженні: всеукраїнська науково- практична інтернет-конференція (Юридична література 
2013) 227; В Вапнярчук, ‘Щодо витребування та отримання як способів збирання доказів’ Актуальні питання тео-
рії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: міжнародна  науково-практична 
конференція (Центр правових наукових досліджень 2015) 104; Ю Азаров, О Хабло, Я Конюшенко, ‘Окремі питання 
збирання доказів у кримінальному провадженні’ (2015) 5 Юридична наука 136; С Ковальчук, ‘Способи збиран-
ня речових доказів стороною обвинувачення’ (2014) 2(10) Часопис Національного університету “Острозька ака-
демія” 7 < https://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14kosdso.pdf> дата звернення 13 Серпень 2018.
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Водночас із думками учених і юридичної спільноти щодо відсутності 
у слідчого, прокурора повноважень витребувати відомості, документи 
та речі, а також обов’язку їх виконання не можна погодитись, оскільки 
вони суперечать нормам кримінального процесуального законодавства 
України та ставлять під загрозу виконання таких завдань кримінального 
провадження, як захист особи, суспільства й держави від кримінальних 
правопорушень і забезпечення швидкого, повного та неупередженого 
розслідування з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому 
процесуальному примусу.

Справді, у КПК України не зовсім чітко врегульовано питання витре-
бування відомостей, документів і речей. Однак це не означає, що у слід-
чого та прокурора відсутні такі повноваження й вони не несуть  відпові-
дальності за їх умисне невиконання. 

Вирішуючи окреслену проблему, насамперед потрібно керуватися нор-
мою ч. 6 ст. 9 КПК України, в якій визначено, що ‘у випадках, коли поло-
ження цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання 
кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінально-
го провадження’3, яким мають відповідати його зміст і форма. До перелі-
ку загальних засад належить законність, що передбачає обов’язок, з-поміж 
інших, прокурора та слідчого неухильно додержуватися вимог Конституції 
України, КПК України, міжнародних договорів, інших законодавчих актів.

При цьому, як уже зазначалося, національне кримінальне процесуаль-
не законодавство складається не тільки з КПК України, а й з інших зако-
нів України, положення яких, своєю чергою, не мають йому суперечити.

Так, про наявність у слідчого, прокурора повноважень витребувати ві-
домості, документи та речі крім положень ст. 93 КПК України свідчить 
обов’язок слідчого судді або суду, покладений на них згідно з ч. 4 ст. 132 
КПК України: 

<…> 4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд 
зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення 
кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути ви-
користані під час судового розгляду для встановлення обставин у криміналь-
ному провадженні4,

а також обов’язкова умова для отримання дозволу слідчого судді на про-
ведення обшуку, передбачена у п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України: 

<…> 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, 
які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового роз-

3 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
4 Там само.
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слідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, докумен-
тів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу <…>5.

Окрім того, про наявність у слідчого та прокурора вказаних повнова-
жень свідчать також положення інших актів законодавства, які залиши-
лись поза увагою у наукових працях із цієї тематики. Так, відповідно до 
ст. 8 Закону України “Про нотаріат”:

 <…> довідки про вчинені нотаріальні дії та інші документи надаються нота-
ріусом протягом десяти робочих днів на обґрунтовану письмову вимогу <…> 
прокуратури <…> органів досудового розслідування у зв’язку з криміналь-
ним провадженням <…>6, 

яке знаходиться ‘в провадженні цих органів’7.
У п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” 

визначено, що ‘інформація стосовно юридичних та фізичних осіб, яка 
містить банківську таємницю, розкривається банками’, зокрема:

<…> органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному 
бюро розслідувань, Національній поліції, Національному антикорупційному 
бюро України, Антимонопольному комітету України – на їх письмову вимогу 
стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної 
особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу8.

Також у п. 2 ч. 4 ст. 6 Закону України “Про психіатричну допомогу” 
вказано, що ‘допускається передавання відомостей про стан психічного 
здоров’я особи та надання їй психіатричної допомоги без згоди особи або 
без згоди її законного представника для <…> провадження досудового 
розслідування за письмовим запитом слідчого, прокурора’9.

У п. 23 Положення про базу даних “Відомості про осіб, які перетну-
ли державний кордон України” визначено, що ‘інформація з Бази даних 
осіб надається у формі витягів безкоштовно на письмову вимогу <…> 
прокуратури, органів <…> слідства <…> у зв’язку зі здійсненням ними 
повноважень, визначених законодавством України’10.

У постанові Кабінету Міністрів України від 9 серпня 1993 року № 611 
“Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці” вста-
5 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
6 Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/

show/3425-12 (дата звернення: 13.08.2018)
7  Там само.
8  Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-IІІ. URL: http://zakon0.rada.

gov.ua/laws/show/2121-14 (дата звернення: 13.08.2018). 
9 Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року №1489-ІІІ. URL: http://zakon0.rada.gov.

ua/laws/show/1489-14 (дата звернення: 13.08.2018). 
10 Про затвердження Положення про базу даних “Відомості про осіб, які перетнули державний кордон Украї-

ни”: наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року № 472. URL: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0765-07 (дата звернення: 13.08.2018). 
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новлено обов’язок підприємств подавати перелічені у цьому нормативно- 
правовому акті відомості та документи щодо  підприємницької діяльності 
правоохоронним органам на їх вимогу11.

Відповідно до п. 16 Порядку ведення Державного реєстру актів ци-
вільного стану громадян ‘<…> органи досудового розслідування <…> 
та інші органи державної влади (посадові особи) <…> якщо запит зроб-
лено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами 
законодавства’12, мають право на безоплатне отримання витягу з цього 
реєстру.

Доцільно зауважити, що у п. 4 ч. 4 Розділу XI Положення про органи 
досудового розслідування Національної поліції України передбачено пра-
во помічника слідчого:

<…> 4) у встановленому законодавством порядку доставляти запити слідчих 
в установи, організації, на підприємства на документи та предмети, необхідні 
для проведення всебічного й неупередженого розслідування в кримінально-
му провадженні, та доставляти витребувані документи та предмети за місцем 
призначення13.

Також на наявність у слідчого та прокурора зазначених повноважень 
неодноразово вказували суди різних інстанцій. Зокрема, у інформацій-
ному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ від 5 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 зазначено, що  
‘сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі 
або документи за умови їх добровільного надання володільцем без засто-
сування процедури, передбаченої главою 15 КПК’14, окрім випадків, коли: 

<…> 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає доб-
ровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вва-
жати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання від-
повідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або 
документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану 
законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосу-
вання цього заходу забезпечення15. 

11 Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці: постанова Кабінету Міністрів України від 
9 серпня 1993 року № 611. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/611-93-п (дата звернення: 13.08.2018). 

12 Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян: постанова Кабі-
нету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1064. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1064-2007-п 
(дата звернення: 13.08.2018).

13 Про затвердження Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України: наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2017 року № 570. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0918-17 (дата звернення: 13.08.2018).

14 Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 5 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13/ed20131015 
(дата звернення: 13.08.2018).

15 Там само. 
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В Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопо-
тань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 
від 7 лютого 2014 року констатовано, що за період дії чинного КПК Укра-
їни слідчі при зверненні до слідчого судді з клопотанням про тимчасо-
вий доступ до речей і документів не виконують вимог його ч. 2 ст. 93, як 
наслідок, отримують відмови у задоволенні цих клопотань, оскільки не 
використали своє право одержати безперешкодно і безоплатно від під-
приємств, установ, організацій та об’єднань громадян на письмовий за-
пит необхідні відомості16.

Дуже дохідливо положення ст. ст. 93 та 160 КПК України в 2017 році 
роз’яснив Апеляційний суд Херсонської області, вказавши, що відмовити 
слідчому в наданні документів на його запит можна лише тоді, коли запи-
тувані документи містять охоронювану законом таємницю або цей запит 
є необґрунтованим17. 

Враховуючи зазначене й зважаючи на те, що тимчасовий доступ до 
речей і документів є заходом примусу та тимчасово обмежує права осіб, 
а також на обов’язок саме слідчого і прокурора при вирішенні питання 
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження дове-
сти, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 
втручання у права і свободи особи, витребування відомостей, документів 
та речей є самостійним способом збирання доказів і таким, що не потре-
бує судового контролю.

Отже, доходимо висновку, що відмовити у наданні на письмову вимогу 
слідчого чи прокурора запитуваних відомостей, документів і речей мож-
ливо, якщо: 1) така вимога необґрунтована, тобто дає переконливі підста-
ви вважати, що зазначені службові особи діють за межами своїх процесу-
альних повноважень і запитувані відомості, документи, речі не належать 
до предмета доказування у конкретному кримінальному провадженні; 
2) запитувані відомості, документи та речі містять охоронювану законом 
таємницю, за винятком випадків, коли у кримінальному процесуальному 
законодавстві України передбачено надання таких доказів на письмову 
вимогу слідчого чи прокурора, як уже зазначалося.

Окрім того, на думку В. Гринюка, ‘наявність в запиті органу досудового 
розслідування положення про обов’язковість надання речей та докумен-
16 Див.: Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження від 7 лютого 2014 року, виконане Вищим спеціалізованим судом 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001740-14 
(дата звернення: 13.08.2018).

17 Див.: Роз’яснення судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області 
щодо положень ст. ст. 8, 20 Закону України “Про прокуратуру”, ст. 250 КУпАП, ст. ст. 93, 160 КПК України. 
URL: https://ksa.court.gov.ua/sud2190/science_work/rozdil2/poloj (дата звернення: 13.08.2018).
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тів не відповідає чинному Кодексу’18. Такої позиції нині на практиці до-
тримується багато підприємств, установ, організацій та осіб.

Однак із наведеним підходом не можемо погодитись, оскільки систем-
не та комплексне дослідження норм кримінального процесуального зако-
нодавства України свідчить про протилежне.

Так, у ст. ст. 36 і 40 КПК України чітко передбачено обов’язок органів 
державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і ор-
ганізацій, службових та інших фізичних осіб виконувати законні вимоги 
слідчого і прокурора.

При цьому потрібно також враховувати положення профільних зако-
нів, зокрема “Про Національну поліцію” (ст. 62)19 та “Про Службу безпе-
ки України” (ст. 36)20, в яких законодавцем визначено, що законні вимоги 
поліцейського та співробітників Служби безпеки України, до яких також 
належать слідчі, є обов’язковими для виконання. 

Більше того, за невиконання посадовою особою законних вимог проку-
рора передбачено адміністративну відповідальність (ст. 185-8 Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення (КУпАП))21. Указаний вид відпо-
відальності передбачено й за невиконання законних вимог  посадових осіб 
Національного антикорупційного бюро України (ст. 185-13  КУпАП)22.

Про обов’язковість виконання письмових вимог і наявність адмі-
ністративної відповідальності у разі їх невиконання крім викладе-
ного свідчать постанови Саксаганського районного суду м. Криво-
го Рогу Дніпропетровської області від 24 червня 2016 року у справі 
№ 214/2451/16-п та від 13 березня 2018 року у справі № 216/6699/17, які 
набрали законної сили, до того ж постанову від 24 червня 2016 року 
навіть перевірив і залишив без змін Апеляційний суд Дніпропе-
тровської області (постанова від 3 серпня 2016  року у провадженні 
№ 33/774/425/16)23.

18 В Гринюк, ‘Реалізація змагальності сторін щодо отримання доказів під час досудового розслідування’ 
(2015) 2 Вісник кримінального судочинства 28.

19 Див.: Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.
ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 13.08.2018).

20 Див.: Про Службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII. URL: http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/2229-12 (дата звернення: 13.08.2018).

21 Див.: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X. 
URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 13.08.2018).

22 Там само. 
23 Див.: постанова Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 24 червня 

2016 року у справі № 214/2451/16-п. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/58561426 (дата звернення: 
13.08.2018); постанова Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 13 бе-
резня 2018 року у справі № 216/6699/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73091274 (дата звернен-
ня: 13.08.2018); постанова Апеляційного суду Дніпропетровської області від 3 серпня 2016 року у прова-
дженні № 33/774/425/16. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/59497442 (дата звернення: 13.08.2018). 
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Зважаючи на викладене, а також на положення ст. 212-3 КУпАП стосов-
но відповідальності за невиконання адвокатського запиту і ч. 2 ст. 22 КПК 
України щодо рівних прав сторін кримінального провадження на збиран-
ня доказів, законні й обґрунтовані письмові вимоги слідчого та прокуро-
ра є обов’язковими до виконання суб’єктами, яким вони спрямовані. 

Водночас багато науковців дотримуються думки, що метою тимчасово-
го доступу до речей і документів є збирання доказів і встановлення обста-
вин, які мають значення для кримінального провадження.

На жаль, таке твердження доволі часто справджується на практиці, 
коли у відповідь на вимогу або запит слідчого, прокурора про отримання 
копій документів відповідний орган, установа чи організація роз’яснює, 
що отримання цих копій можливе винятково через тимчасовий доступ 
до речей і документів, оскільки саме у главі 15 КПК України міститься 
про це вказівка. На нашу думку, сьогодні такі підходи не можна застосо-
вувати, адже у протилежному випадку це означатиме, що кожного разу, 
аби отримати копії документів, необхідно звертатися до слідчого судді, 
й робота слідчого, який розслідує службові та в сфері економіки кримі-
нальні правопорушення, полягатиме лише в отриманні численних доз-
волів слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів. Своєю 
чергою, така кількість клопотань перевантажить надмірною роботою 
слідчих суддів.

Чимало науковців і представників юридичної спільноти вважають, що 
тимчасовий доступ до речей та документів як захід забезпечення є кри-
мінальним процесуальним примусом, який застосовують із метою досяг-
нення дієвості цього провадження. 

Викладене свідчить про неоднозначність підходів науковців і прак-
тиків до розуміння мети застосування тимчасового доступу до речей та 
документів, що створює суттєві труднощі в практичній діяльності право-
охоронних органів і суду.

Однією з дієвих гарантій забезпечення законних інтересів осіб, залуче-
них до участі в кримінальному провадженні, є судовий контроль законно-
сті обмеження конституційних прав і свобод людини, який покладається 
на слідчого суддю або суд залежно від стадії провадження.

На необхідність здійснення судового контролю неодноразово вказував 
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ). Так, у рішенні ЄСПЛ “Неді-
ленько та інші проти України” зазначено: 

<…> верховенство права передбачає, зокрема, що втручання органів вико-
навчої влади у права особи має підлягати ефективному контролю, який пови-
нен зазвичай здійснюватися судовою владою, принаймні в останній інстанції, 
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оскільки судовий контроль надає найбільші гарантії незалежності, безсто-
ронності та здійснення належного провадження24. 

Таким судовим контролем, з-поміж іншого, є тимчасовий доступ до ре-
чей і документів. 

За результатами системного аналізу ч. 4 ст. 131 та ч. 1 ст. 165 КПК України 
в п. 1 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопо-
тань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження 
від 7 лютого 2014 року зазначено, що тимчасовий доступ до речей і докумен-
тів є кримінальним процесуальним примусом, який застосовується з метою 
забезпечення виконання завдання кримінального провадження щодо швид-
кого та повного розслідування, тобто це – судовий контроль, спрямований 
на те, щоб до кожної особи було застосовано належну правову процедуру. 
Прикладом наведеного є факт, коли особа відмовляється добровільно нада-
ти доступ до речей і документів на підставі ст. 93 КПК України.

Водночас у випадках, коли це стосується отримання речей і докумен-
тів, які містять охоронювану законом таємницю, отримання тимчасово-
го доступу до них є судовим контролем задля забезпечення дотримання 
прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

Зважаючи на викладене, тимчасовий доступ до речей і документів яв-
ляє собою такий захід забезпечення, як судовий контроль за дотриман-
ням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

На увагу заслуговують також питання, що стосуються фіксування кри-
мінального провадження у разі подальшого отримання доступу до речей 
і документів. У положеннях ч. 3 ст. 165 КПК України вказано лише про 
опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого 
судді, суду. 

На практиці факт вилучення речей, копій або оригіналів документів на 
підставі ухвали слідчого судді відображають у протоколі про тимчасовий 
доступ до речей і документів. У чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві України не передбачено такого різновиду протоколу. 

Однак згідно з ч. 2 ст. 100 КПК України ‘речовий доказ або документ, на-
даний добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторо-
ни кримінального провадження’25. При цьому, якщо його отримав слідчий, 
прокурор від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб, то він під-
лягає огляду, фотографуванню і детальному опису в протоколі огляду. 

24 Неділенько та інші проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 18 січня 2018 року, заява 
№ 43104/04. URL: https://minjust.gov.ua/m/stisli-vikladi-rishen-za-alfavitom (дата звернення: 13.08.2018).

25 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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Таким чином, під час реалізації ухвали про тимчасовий доступ до 
речей і документів необхідно складати протокол огляду відповідно до 
ст. ст. 104, 237 КПК України. Варто звернути увагу, що у ч. 5 останньої 
із вказаних статей передбачено вилучення речей і документів, які мають 
значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу, 
що взаємодіє із такою метою здійснення  тимчасового доступу, як вилу-
чення копій або оригіналів документів.

Доцільно також наголосити, що:
<…> у криміналістичній науці проведення огляду є одним із базисів здобут-
тя доказів для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Його 
завданням є: з’ясування характеру і призначення документа; аналіз зовнішньо-
го вигляду і стану документа; вивчення змісту документа; аналіз його реквізи-
тів; вивчення матеріалів документа; виявлення ознак підроблення документа26.

Викладений підхід варто застосовувати під час вилучення такого речово-
го доказу, як підроблений документ. Адже у цьому випадку слідчий або про-
курор у протоколі огляду фіксує індивідуальні ознаки документа, який під-
лягає вилученню, здійснює його фотографування та подальше упакування, 
а особа, у присутності якої проводиться вказана дія (ч. 4 ст. 237 КПК Украї-
ни27), по її закінченні підписує протокол огляду, чим фактично підтверджує 
правильність інформації, зазначеної у протоколі (відповідно, за відсутності 
зауважень щодо його проведення). Належне протоколювання вилучення 
речового доказу підтвердить допустимість його здобуття, що повною мірою 
відповідає вимогам КПК України стосовно фіксування процесуальної дії.

У науковій статті Н. Кушнір однією з проблем, пов’язаною із проце-
дурою виконання тимчасового доступу до речей і документів, визначено 
труднощі, які виникають у процесі направлення запиту про міжнародну 
правову допомогу. Вказане зумовлено, зокрема, тим, що ‘володілець доку-
ментів зобов’язаний надати тимчасовий доступ до речей і документів до 
зазначених в ухвалі речей і документів особі, прізвище, ім’я та по батькові 
якої зазначено у відповідній ухвалі слідчого судді, суду’28.

Така проблема виникає і стосовно можливості оперативних підрозді-
лів виконувати за дорученням слідчого ухвалу слідчого судді, суду про 
тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з п. 17.2 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 5 квітня 2013 року 
№ 223-559/0/4-13 слідчий як особа, зазначена в ухвалі суду про тимчасо-

26 М Панов та інші, Настільна книга слідчого (Ін Юре 2008) 36. 
27 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
28 Н Кушнір, ‘Тимчасовий доступ до речей і документів: дискусійні питання правового регулювання’ (2014) 

28(3) Науковий вісник Ужгородського національного університету 80.
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вий доступ, уповноважений доручити оперативному підрозділу здійсни-
ти тимчасовий доступ до речей і документів29. 

Із викладеним твердженням більшість науковців не погоджується, 
оскільки у вказаному листі не наведено щодо цього аргументів.

Однак, враховуючи, що тимчасовий доступ до речей і документів як за-
хід забезпечення полягає в отриманні відповідної ухвали у слідчого судді, 
а власне її реалізація – це слідча дія, яку оформляють протоколом огляду, то 
слідчий має повноваження доручити її виконання оперативному підрозділу.

На думку більшості науковців, поняття тимчасового доступу до речей 
і документів охоплює ознайомлення із документами, вилучення їх копій 
або оригіналів. Однак із наведеним не можна погодитися, адже тимчасо-
вий доступ є лише примусом, а не способом здобуття доказів. 

На наше переконання, тимчасовий доступ як захід забезпечення за-
кінчується у момент передавання володільцю речей і документів ухвали 
слідчого судді або суду, тобто коли особі доведено до відома про її обов’я-
зок надати доступ до них особі, яка надала копію ухвали.

Таким чином, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів є за-
ходом забезпечення, а не слідчою (розшуковою) дією, та спрямований на 
спонукання особи до надання доступу до речей і документів, вважаємо, 
що термін дії ухвали є терміном, протягом якого сторона кримінального 
провадження може звернути до виконання ухвалу слідчого судді, тобто 
вручити її володільцю речей і документів. 

Наведений підхід слушний, особливо у разі доступу до великої за обсягом 
документації, а також при спрямуванні ухвали слідчого судді разом із  запи-
том про міжнародну правову допомогу, на що потрібно доволі багато часу.

Підсумовуючи викладене, хотілося б зазначити, що дослідження прак-
тичної діяльності та комплексний аналіз кримінального процесуального 
законодавства України свідчать про необхідність однакового застосу-
вання норм стороною обвинувачення під час досудового розслідування, 
зокрема, в частині збирання доказів шляхом витребування відомостей, 
документів і речей та застосування такого заходу забезпечення кримі-
нального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Водночас безумовним та правильним шляхом розв’язання окреслених 
проблем є внесення відповідних змін до чинного національного законо-
давства. Так, необхідно удосконалити ст. 93 КПК України, передбачивши, 
зокрема: чіткий порядок звернення слідчого та прокурора з письмовими 
вимогами про витребування відомостей, документів і речей, обов’язкові 

29 Див.: Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 5 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 (н 15).
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складові вимог, порядок та строки їх виконання, а також вказівку щодо 
відповідальності за їх невиконання. Окрім того, у КПК України потрібно 
визначити строки виконання тимчасового доступу до речей і документів 
та чіткі способи його фіксації. 

До КУпАП також необхідно внести зміни, доповнивши цей кодифіко-
ваний акт статтею, у якій було б передбачено відповідальність за неви-
конання письмової вимоги слідчого про витребування відомостей, доку-
ментів і речей. 
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DEMANDING OF DATA, DOCUMENTS AND THINGS 
BY THE PROSECUTION AS A SELF-EMPLOYED METHOD 

FOR COLLECTION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Abstract. Th e adoption of the new Criminal Procedure Code of Ukraine (CPC of 
Ukraine) has become one of the key stages in the implementation of judicial and legal 
reform, a radical change in the criminal justice system of Ukraine. Th e transformation 
of the model of criminal proceedings in Ukraine became part of a general legal reform 
regarding the harmonization of domestic legislation with international standards, 
which led to a revision of a number of provisions of various branches of law, including 
criminal procedure law.

In general, the current CPC of Ukraine contains many innovations that have 
changed the relevant law enforcement practices of the judiciary, prosecutor’s offi  ce and 
pre-trial investigation.

Notwithstanding the foregoing, certain provisions of the CPC of Ukraine do not 
clearly regulate the issue of criminal proceedings, in particular those relating to the 
gathering of evidence by the prosecution party through the requesting of information, 
documents and things, as well as the temporal access to them. As a result, in practice, 
problems oft en arise in refusing to provide the requested evidence due to frivolous 
grounds that do not meet the requirements of the current legislation.

At the same time, the provisions of the CPC of Ukraine regarding the temporary 
access to things and documents are incorrectly interpreted by erroneously attributing it 
to the method of gathering evidence, resulting in improper further fi xing of temporary 
access to things and documents.

Purpose of the article is a systematic and comprehensive analysis of the criminal 
procedure legislation of Ukraine, the provisions of which govern the issue of gathering 
evidence by the prosecution party, for its common understanding and uniform 
application in practice, as well as the determination of the desirable changes that must 
be made to the current national legislation.
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Th e criminal procedure legislation of Ukraine is analyzed in terms of the ways and 
the grounds for the use of information, documents and things by the investigator, the 
prosecutor, including temporarily accessing them, the issues raised during the exercise 
of these powers are investigated, the consequences of their failure to be resolved and 
the methods proposed solution.

Th e authors conclude that in practice the unifi ed approach to obtaining evidence 
in criminal proceedings was not worked out on the basis of the written request of 
the investigator, the prosecutor, in particular the requesting of information and 
documents that may contain information with restricted access. Th e provisions of the 
CPC of Ukraine regarding temporal access to things and documents require additional 
clarifi cation in terms of its receipt and execution.

Keywords: prosecution party; gathering evidence; demanding data, documents and 
things; requirement of the investigator and prosecutor; liability for non-compliance 
with legal requirements; temporal access to things and documents as judicial control.
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ЗАПОБІГАННЯ ПРАВОЗАСТОСОВНИМ ПОМИЛКАМ
У ТЛУМАЧЕННІ ОЦІННИХ ПОНЯТЬ

Анотація. Оцінні поняття ускладнюють тлумачення правових норм і прихо-
вують небезпеку суб’єктивізму. Причинами, які ускладнюють однакове засто-
сування кримінальних процесуальних норм, є зловживання, пов’язані з особи-
стою зацікавленістю у вирішенні справи, та помилки – наслідок неправильної 
кваліфікації.

Мета статті полягає у висвітленні причин правозастосовних помилок і 
труднощів під час тлумачення оцінних понять задля їх запобігання.

Зазначено, що серед причин правозастосовних помилок та труднощів у тлу-
маченні оцінних понять, уведених у кримінальні процесуальні норми, розрізня-
ють об’єктивні й суб’єктивні. До об’єктивних причин належать недосконалість 
правової регламентації та відсутність у кримінальному процесуальному законі 
критеріїв тлумачення оцінних понять. Своєю чергою, суб’єктивною причиною 
є недостатній рівень професійної підготовки правозастосовників для викори-
стання оцінних понять кримінального процесуального закону. Сьогодні постала 
необхідність ретельної ревізії лексичних запасів чинного законодавства. Варто 
здійснити облік синонімів, що позначають певне поняття, уніфікувати їх, а також 
проаналізувати слова з погляду традицій, стійкості у юридичній мові, давності їх 
вживання для того, щоби правозастосовник не витрачав час на з’ясовування ню-
ансів значення певних слів. Напрямами  забезпечення правильного й однаково-
го тлумачення оцінних понять кримінального процесуального закону в право-
застосовній практиці, запобігання та усунення помилок їх тлумачення можуть 
слугувати здійснення заходів законодавчого характеру й заходів, які сприяють 
формуванню у майбутніх правозастосовників правосвідомості як необхідної 
умови правильного тлумачення оцінних понять, а також розвиток професійно 
важливих якостей у процесі їхньої підготовки у вищих навчальних закладах.

Наголошено на необхідності доповнити програму з кримінального процесу 
темою “Оцінні поняття кримінального процесуального закону”, у якій було б 
передбачено такі, зокрема, питання: “Поняття та види оцінних понять кримі-
нального процесуального закону”; “Значення та роль оцінних понять у кримі-
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нальному процесуальному законі”; “Особливості тлумачення оцінних понять”; 
“Помилки у тлумаченні оцінних понять і шляхи їх усунення”.

Ключові слова: оцінні поняття; тлумачення кримінальних процесуальних 
норм; правозастосовні помилки.

Оцінні поняття для правового регулювання об’єктивно необхідні, за від-
повідних умов вони задають певний ступінь стабільності та регулятивної 
міцності, слугують ніби “містком”, природним зв’язком між нормативно- 
правовим формалізмом і реаліями життя. Водночас оцінні поняття усклад-
нюють тлумачення та приховують небезпеку суб’єктивізму. Невизначеність 
правового нормативу під час застосування до певного життєвого випадку 
випробовує юриста на професійну та моральну стійкість.

Забезпечити однакове застосування процесуальних норм, які містять 
оцінні поняття, складно з огляду на різні причини: явні зловживання 
 (зумовлені передусім особистою зацікавленістю у вирішенні справи), по-
милки, що є наслідком недостатньої правової підготовки, неналежних 
професійних навичок, тощо. Тому безсумнівною є необхідність виявлен-
ня та систематизації помилок, яких припускаються правозастосовники у 
тлумаченні оцінних понять, і розробки заходів із метою їх запобігання.

З позиції кримінально-правової теорії питання нормативної сутності 
оцінних понять розглядали, зокрема, Я. Брайнін, Р. Джинджолія, О. Коб-
зева, В.  Кудрявцев, О. Наумов, М. Панов, В. Пітецький, С. Шапченко, 
О.  Шумиліна. Різні аспекти цієї тематики у сфері кримінального судо-
чинства висвітлено у працях таких учених, як: С. Безруков, Д. Василяка, 
М. Гродзинський, Ю. Грошевой, А. Дубинський, П. Елькінд, О. Капліна, 
Е. Куцова, П. Лупинська, В. Маляренко, П.  Марфіцин, О. Михайленко, 
М. Михеєнко, В. Нор, І. Петрухін, В. Савицький, М. Салтєвський, М. Сі-
рий, С. Стахівський, В. Стратонов, М. Строгович, В. Шибіко, М. Шумило.

Мета статті полягає у висвітленні причин правозастосовних поми-
лок і труднощів під час тлумачення оцінних понять задля їх запобігання.

Причини правозастосовних помилок і труднощів у тлумаченні оцінних 
понять, уведених у кримінальні процесуальні норми, можна поділити на 
дві групи: 1) об’єктивна причина (недосконалість правової регламентації, 
відсутність у кримінальному процесуальному законі критеріїв тлумачен-
ня оцінних понять); 2) суб’єктивна причина (недостатній рівень профе-
сійної підготовки правозастосовників для використання оцінних понять 
кримінального процесуального закону).

Помилки у тлумаченні норм, що містять оцінні поняття, передусім 
 зумовлені недосконалістю правової регламентації. Зокрема, одним із не-
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доліків чинного КПК України1 є те, що, визначаючи зміст деяких оцінних 
понять, законодавець іноді використовує такі з них, які також потребу-
ють тлумачення, а тому значного спрощення процесу оперування ними 
не відбувається. Наприклад, із метою конкретизації поняття “розумність 
строків кримінального провадження” (тут і далі курсив мій. – В.Р.) (ч. 3 
ст.  28) законодавець наводить такий оцінний критерій, як “складність 
кримінального провадження”, що, відповідно, визначається з урахуван-
ням додаткових оцінних критеріїв – “обсягу та специфіки процесуальних 
дій, необхідних для здійснення досудового розслідування”. Або ж, приміром, 
у п. 3 ч. 5 ст. 216 КПК України2 оцінне поняття “тяжкі наслідки злочину” 
розтлумачується шляхом використання іншого оцінного поняття – “жит-
тєво важливі інтереси суспільства та держави”. У юридичній літературі 
подібна ситуація небезпідставно піддається критиці3. Справді, під час 
формулювання критеріїв оцінних понять варто спиратися на визначені 
поняття. За відсутності можливості сформувати критерії, що забезпечу-
ють однакове тлумачення оцінних понять, немає потреби наводити їх у 
законі (оскільки у цьому випадку в процесі визначення змісту оцінних 
понять виникають додаткові труднощі).

Тому, якщо вже й дорікати законодавцеві широким застосуванням 
оцінних понять у сфері кримінального процесуального права, то лише 
стосовно інтерпретації одних оцінних понять через використання інших 
неоднозначних у тлумаченні понять. Дехто зі спеціалістів порушує питан-
ня про розумне поєднання загального та казуїстичного у тексті закону4. 
Вбачається, що з метою оптимального співвідношення оцінних понять і 
понять чіткого значення потрібно уникати використання кількох оцінних 
понять в одній нормі. Крім того, нормалізація вітчизняної законодавчої 
лексики (зокрема, норм, які містять оцінні поняття) можлива шляхом 
усунення невиправданої синонімії.

У КПК України5 як синоніми використовують, наприклад, такі оцінні 
поняття: 1) “відсутність зволікання” (п. 3 ч. 5 ст. 206) – “якнайшвидше” 

1 Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року 4651-VI. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.08.2018).

2 Там само.
3 Див.: С Безруков, ‘Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве’ (дисс канд 

юрид наук, Юридический институт МВД РФ 2001) 10; О Шумилина, ‘Оценочные понятия в Уголовном ко-
дексе Российской Федерации и их использование в правоприменительной деятельности’ (диcс канд юрид 
наук, Академия управления МВД РФ 2002) 193.

4 Див.: Р Джинджолия, ‘Проблемы систематизации оценочных категорий при квалификации преступлений 
против личности и назначении за них наказания’ (диcс д-ра юрид наук, Академия права и управления Фе-
деральной службы исполнения наказаний 2005) 29; Г Кригер, Некоторые вопросы построения Особенной 
части УК (Ин-т государства и права АН СССР 1984) 133.

5 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).



27

Запобігання правозастосовним помилкам у тлумаченні оцінних понять

(ч. 1 ст. 100; ч. 8 ст. 135) – “найкоротший строк” (ч. 2 ст. 12; ч. 5 ст. 28; ч. 4 
ст. 206; ч. 6 ст. 232; ч.  ч. 1 та 2 ст. 283; ч. 2 ст. 296; ч. 2 ст. 301; ч. 5 ст. 583) – “одразу” 
(ч. 4 ст. 80; ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 224) – “невідкладно” (ч. 4 ст. 28; ч. ч.  6 та 7 
ст. 69; ч. 1 ст. 83; ч. 2 ст. 170; ч. 1 ст. 186; п. 2 ч. 3 ст. 202; п. 1 ч. 6 ст. 206; п. 6 ч. 3 
ст. 212; ч. ч. 1, 6 та 7 ст. 214; ч. 3 ст. 233; ч. 1 ст. 250; ч. 1 ст. 255; ч. 2 ст. 276; ч. 4 
ст. 278; ч. 4 ст. 286; ч. ч. 3 та 5 ст. 304; ч. 2 ст. 308; ч. 3 ст. 385; ч. ч. 1 та 5 ст. 399; 
ч. 1 ст. 422; ч. 6 ст. 428; ч. ч. 1 та 3 ст. 429; ч. 3 ст. 464; ч. ч. 1 та 3 ст. 474; п. 1 ч. 4 
ст. 554; ч. 14 ст. 584) – “безпосередньо після” (ч. 1 ст. 106; п. 2 ч. 1 ст. 207; п. 2 ч. 1 
ст. 208; п. 1 ч. 1 ст. 276; ч. 1 ст. 371); 2) “дієвість кримінального проваджен-
ня” (ч. 1 ст. 131) – “ефективність кримінального провадження” (абз. 5 ч. 1 
ст. 34); 3) “виключні випадки” (ч. 5 ст. 182) – “виняткові випадки” (абз. 5 
ч. 1 ст. 34; ч. 3 ст. 37; ч. 2 ст. 97; ч. 1 ст. 225; ч. 3 ст. 227; ч. 1 ст. 261; ч. 9 ст. 352; 
ч. 1 ст. 361; ч. 3 ст. 377; ч. 3 ст. 488); 4) “беззаперечне визнання винуватості” 
(ч. 1, п. п. 1 та 3 ч. 3 ст. 302; ч. 1 ст. 381) – “беззастережне визнання винувато-
сті” (ч. 1 ст. 472); 5) “реальна загроза” (ч. ч. 2 та 7 ст. 163) – “серйозна загро-
за” (п. 6 ст. 138); 6) “стислий виклад” (п. 6 ст. 277) – “стислий опис” (п. 4 ч. 2 
ст. 552) – “короткий виклад” (п. 1 ч. 2 ст.  150; п. 1 ч. 2 ст. 155; п. 1 ч. 2 
ст. 160; п. 1 ч. 1 ст. 184; п. 3 ч. 1 ст. 190; п. 4 ч. 5 ст. 214; п. 2 ч. 2 ст. 234; п. 1 ч. 2 
ст. 244; п. 2 ч. 2 ст. 48; п. 1 ч. 2 ст. 297-2; ч. ч. 2 та 3 ст. 347) – “короткий зміст” 
(п. 2 ч. 1 ст. 419; ч. 2 ст. 420; п. 2 ч. 1 ст. 442); 7) “конфіденційне побачення” 
(ч. 5 ст. 46) – “конфіденційне спілкування” (п. 3 ч. 2 ст. 42; ч. 2 ст. 54; п. 2 
ч. 1 ст. 581); 8) “хворий свідок, потерпілий” (ч. 1 ст. 225) – “тяжко хво-
рий свідок, потерпілий” (ч. 2 ст. 225); 9) “повне розслідування і судовий 
розгляд” (ст. 2) – “повне дослідження обставин кримінального прова-
дження” (ч. 2 ст. 9); 10) “вільне володіння мовою” (п. 9 ч. 1 ст. 56; п. 4 ч. 1 
ст. 66) – “достатнє володіння мовою” (ч. ч. 2 та 3 ст. 29); 10) “належні дії” (ч. 4 
ст. 333) – “належні заходи” (ч. 3 ст. 223; ч. 1 ст. 236) тощо.

В. Савицький, зазначивши, що явище синонімії як одна з найскладні-
ших мовознавчих проблем для права не є актуальним питанням, все- таки 
визнає наявність певних труднощів, але вимогу щодо ліквідації термі-
нологічної синонімії у всій системі законодавства називає не реальним, 
а лише програмним завданням розвитку законодавства6.

Таким чином, необхідно провести ретельну ревізію лексичних запасів 
чинного законодавства. Зокрема, доцільно здійснити облік синонімів, які 
позначають певне поняття, уніфікувати їх, проаналізувати слова з погля-
ду традицій, стійкості у юридичній мові, давності їхнього вживання. Пе-
редусім це потрібно для того, щоб правозастосовник не витрачав часу на 

6 Див.: В Савицкий, Язык процессуального закона (вопросы терминологии) (Наука 1987) 35, 46–7.
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з’ясовування нюансів певних слів. Окрім того, давно стало очевидно мож-
ливість і користь автоматизації процесу підбирання потрібної правової 
інформації – використання комп’ютера позбавляє необхідності її трива-
лого пошуку. Орієнтація ж на машинне опрацювання текстів передбачає 
чітку інформативність мови, тобто у ній не має залишатися термінів і слів, 
які майже не різняться за змістом.

У контексті викладеного потребує розгляду питання про заходи, спря-
мовані на забезпечення правильного й однакового тлумачення оцінних 
понять кримінального процесуального закону в правозастосовній прак-
тиці, попередження та усунення помилок у тлумаченні.

Наявні два основні напрями усунення таких помилок: 1) здійснення 
заходів законодавчого характеру; 2) здійснення заходів, спрямованих на 
формування у майбутніх правозастосовників правосвідомості як необ-
хідної умови правильного тлумачення оцінних понять, а також розвиток 
професійно важливих якостей у процесі їх підготовки у вищих навчаль-
них закладах.

Визначальним для правильного й однакового тлумачення оцінних 
понять кримінального процесуального закону є здійснення заходів за-
конодавчого характеру. Варто погодитися з думкою тих дослідників, на 
чию думку, ключем до правильного розуміння змісту оцінних понять 
передусім має бути intra legem (в законі), а не extra legem (поза законом). 
 Інакше застосування норм із оцінними поняттями може суперечити 
змісту закону, не виконувати вимог закону7. Отже, оцінні поняття необ-
хідно за можливості конкретизувати у тексті закону. У цьому разі може 
виникнути побоювання щодо збільшення обсягу КПК України. Водно-
час такий недолік несуттєвий порівняно із наслідками неправильного 
тлумачення правозастосовниками оцінних понять кримінального про-
цесуального закону.

Покращення якості прийнятих (і тих, які будуть ухвалені) нормативно- 
правових актів можливе у випадку обов’язкового врахування результатів 
їхнього застосування, впливу похідних чинників соціального середовища. 
Зважаючи на це, важливу роль у запобіганні помилкам у тлумаченні оцін-
них понять відіграє їх неофіційне тлумачення, яке здійснюють спеціалісти- 
практики (зокрема, під час підготовки методичних  рекомендацій).
7 Див.: С Безруков, ‘Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодательстве’ (н 3); Д Ва-

силяка, ‘Застосування оціночних понять та термінів у кримінальному процесі України’ (автореф дис канд 
юрид наук, Класичний приватний університет 2011) 5, 17; Е Маслова, ‘Оценочные категории в квалифи-
цированных видах убийства’ (диcс канд юрид наук, Московская академия предпринимательства 2006) 97; 
І Тітко, ‘Нормативна сутність оцінних понять в кримінально-процесуальному праві України’ (дис канд юрид 
наук, ХНУ ім. В.Н. Каразіна 2009) 66; О Шумилина, ‘Оценочные понятия в Уголовном кодексе Российской 
Федерации и их использование в правоприменительной деятельности’ (н 3).
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Основною проблемою використання оцінних понять є забезпечення 
їх однакового тлумачення. Водночас деякі науковці обстоюють проти-
лежний погляд. Зокрема, А. Александров у курсі “Судова лінгвістика” в 
межах теми “Мова та право” (де проаналізовано такі актуальні питання, 
як тлумачення норм права та інтерпретаційна техніка, що безпосередньо 
пов’язані з проблемою оцінних понять кримінального процесуального за-
конодавства) стверджує, що ‘під час тлумачення норм права воля автора 
тексту (законодавця) не має визначального значення’, а ‘правильне розу-
міння (застосування) права полягає у тому, щоб виробити свій зміст та 
нав’язати його оточуючим’8.

Такий підхід стосовно оцінних понять кримінального процесуально-
го закону аж ніяк не прийнятний. Навпаки, у тлумаченні оцінних понять 
первинне завдання якраз і полягає в узгодженому визначенні змісту оцін-
них понять. Інакше правозастосовники одержують можливість визначати 
зміст довільно, на власний розсуд.

Правильне розуміння оцінних понять кримінального процесуального 
права в процесі його реалізації у правовідносинах має велике значення, 
оскільки тільки воно забезпечує відповідність нормативного припису з 
цілями, які ставив законодавець під час його прийняття.

Разом із тим наміри законодавця – це те, що під час тлумачення враху-
вати особливо складно, бо контакти правозастосовників із законодавцями 
ускладнені з огляду на такі причини: 1) географічні (депутати перебувають 
у столиці, а практики – на периферії); 2) політичні; 3) часові (на момент тлу-
мачення у депутатського корпусу може закінчитися строк повноважень). 
Окрім того, немає чіткої відповіді на запитання: “Хто є законодавцем?” Чи 
це – група розробників проекту закону, чи особи, які голосують за нього й 
нерідко навіть не розуміють концепції нормативно- правового акта?

Найкраще, коли певну правову норму (зокрема й ту, що містить оцінне 
поняття) розтлумачує той, хто безпосередньо причетний до її створення, 
тобто парламент. У юридичній літературі слушно зауважено, що: 

<…> ні усна мова, ні письмова мова не є досконалими засобами комунікації. 
Значення, яке мав на увазі відправник інформації (законодавець. – В.Р.), коли 
казав чи писав, не завжди чи не обов’язково є тим значенням, яке отримувач 
інформації (правозастосовник. – В.Р.) надає словам, коли він їх чує чи читає9. 

Недостатня визначеність оцінних понять, багатозначність, неконкре-
тизованість їхнього змісту і, переважно, відсутність у законі вказівки на 
те, як їх розуміти, змушують правозастосовника “розшифровувати” зміст 
8 А Александров, Судебная лингвистика (Юристъ 2001) 88.
9 А Барак, Судейское усмотрение (Норма 1999) 65.
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таких приписів на власний розсуд, вкладаючи у них певний зміст, що від-
повідає особистим уявленням. Однак можливе суттєве корегування волі 
правотворчого органу (нерідко несвідомо) у результаті зміни суб’єкта 
тлумачення. Тому за інших однакових умов перевагу в наданні права тлу-
мачення має бути надано органу, який прийняв цей акт.

Можна виділити три різні підходи до вирішення питання про легаль-
не тлумачення оцінних понять: 1) прихильники першого з них пропону-
ють у спеціальній статті надати роз’яснення щодо деяких оцінних понять; 
2)  прибічники другого підходу вказують на необхідність у положеннях 
КПК України навести орієнтовні переліки фактів (явищ, життєвих ситу-
ацій), охоплених змістом оцінних понять; 3) сутність третього з підходів 
полягає в тому, що до окремих глав КПК України потрібно сформулювати 
примітки, у яких було б виписано критерії оцінних понять.

Убачається, що такий шлях запобігання помилкам у тлумаченні оцін-
них понять, як їх конкретизація у примітках до статей, де вони викори-
стані, не буде ефективним. Адже оцінні поняття містить значна кількість 
положень КПК України, примітка до кожної із зазначених статей неви-
правдано та надмірно збільшить обсяг кримінального процесуального 
закону. Крім того, виникає ситуація, за якої критерії одного й того самого 
різновиду оцінних понять, використаного у кількох статтях, будуть дуб-
льовані, відповідно, у кількох примітках.

Найкраще, звісно, коли примітки, які містять критерії оцінних понять, бу-
дуть подані на початку глав КПК України. Це дасть змогу визначити загальні 
критерії для оцінних понять, які найчастіше використано в одній й тій самій 
главі КПК України, та усунути невиправдану повторюваність. Конкретиза-
ція ж щодо розділів загалом може стати занадто узагальненою та насиченою 
оцінними поняттями (оскільки розділ містить кілька глав, що здебільшого 
характеризуються відмінними від використовуваних в інших главах цього 
розділу оцінними поняттями). У тих же випадках, коли у певній статті КПК 
України використано різновид оцінних понять, що не є поширеним, крите-
рії його тлумачення варто зазначити у примітці до цього положення.

Отже, один із напрямів створення легальних передумов запобігання 
помилкам у тлумаченні оцінних понять – законодавче закріплення орі-
єнтовних переліків тих основних явищ, які становлять зміст та обсяг 
оцінних понять, уведених у кримінальні процесуальні норми. Це означає, 
що законодавець на підставі узагальнення матеріалів судової практики, 
критичного осмислення результатів доктринального тлумачення оцінних 
понять перелічує більшість фактів (явищ, життєвих ситуацій), що детер-
мінують застосування певної кримінальної процесуальної норми.
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Прийом закріплення у правових нормах орієнтовних переліків  тих 
 основних явищ, які становлять зміст та обсяг оцінних понять, вітчизняний 
законодавець застосовував неодноразово. Це, наприклад, такі положення 
КПК України10: а) абз. 6 ч. 1 ст. 34 (де зазначено, за яких виняткових ви-
падків  кримінальне провадження з метою забезпечення його оперативно-
сті та ефективності може бути передано на розгляд іншого суду); б) ч. 1 
ст. 225 (де встановлено, у яких виняткових випадках сторона криміналь-
ного провадження має право звернутися до слідчого судді з клопотанням 
провести допит свідка чи потерпілого під час досудового розслідування у 
судовому засіданні); в) ч. 1 ст. 250 (де вказано, що потрібно розуміти під 
винятковими невідкладними випадками, які можуть бути підставами для 
проведення негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали 
слідчого судді); г) ч. 2 ст. 412 (де йдеться про те, які порушення кримінально-
го процесуального закону є у будь-якому разі істотними та наявність яких 
зумовлює обов’язкове скасування рішення суду); ґ) п. 2 ч. 1 ст. 509 (де пере-
лічено орієнтири, які свідчать про те, що поведінка особи під час вчинення 
суспільно небезпечного діяння чи після нього була або є неадекватною, що, 
відповідно, є підставою для проведення психіатричної експертизи); д) п. 3 
ч. 1 ст. 536 (де наведено орієнтовний перелік особливих обставин, за яких 
негайне відбування покарання може спричинити винятково тяжкі на-
слідки для засудженого або членів його сім’ї та за наявності яких суд може 
відстрочити виконання вироку); е) ч. 2 ст.  558 (де вказано, що потрібно 
розуміти під складними та великими за обсягом процесуальними діями, не-
обхідність виконання яких може зумовити продовження строку виконання 
запиту про міжнародну правову допомогу) тощо.

Таким чином, можна дійти висновку, що, використовуючи оцінні поняття 
як гармонійну противагу формалізму права, фахівці з права мають напрацю-
вати особливі правила їх застосування, щоб блокувати недоліки. Для цього 
юристам і парламентарям варто попередньо (до використання): 1) переко-
натися у доцільності саме цього засобу регулювання; 2) перевірити логіко- 
мовну допустимість оцінних понять у певному випадку; 3) для убезпечення 
визначити достатню кількість конкретизуючих ознак для них; 4) підібрати 
найбільш відповідний спосіб закріплення (одразу ж у тексті чи у формі по-
силання); 5) докладно проаналізувати практику тлумачення оцінних понять.

Чинний КПК України було введено в дію порівняно недавно. Реаліза-
ція положень цього кодифікованого акта має сприяти посиленню захисту 
прав і законних інтересів підозрюваних та обвинувачених, забезпеченню 

10 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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рівності й змагальності сторін обвинувачення і захисту, загалом наблизи-
ти Україну до європейських стандартів. 

Іншим напрямом діяльності щодо запобігання помилкам у тлумачен-
ні оцінних понять кримінального процесуального закону є формування 
правосвідомості у правозастосовників, розвиток умінь тлумачення оцін-
них понять кримінального процесуального закону.

Доцільно виділити дві групи заходів: 1) пов’язані зі здобуттям необ-
хідних знань про оцінні поняття кримінального процесуального закону 
та умінь їх тлумачити під час навчання у вищих навчальних закладах; 
2) спрямовані на підвищення рівня знань правозастосовників про крите-
рії оцінних понять під час їхньої правозастосовної діяльності.

Примірну програму з кримінального процесу доцільно доповнити те-
мою “Оцінні поняття кримінального процесуального закону”, у якій було 
б передбачено такі, зокрема, питання: “Поняття та види оцінних понять 
кримінального процесуального закону”; “Значення та роль оцінних понять 
у кримінальному процесуальному законі”; “Особливості тлумачення оцін-
них понять”; “Помилки у тлумаченні оцінних понять і шляхи їх усунення”.

Такий крок дасть змогу усунути недолік, що полягає у фрагментарності 
знань про оцінні поняття кримінального процесуального закону. У про-
грамах вищих навчальних закладів із дисципліни “Кримінальний процес” 
варто передбачити розгляд питання про тлумачення оцінних понять під 
час вивчення окремих інститутів кримінального процесуального пра-
ва, що дасть можливість акцентувати увагу на вивченні оцінних понять, 
які переважно використано саме у КПК України, а також тих, чиє тлу-
мачення найчастіше спричиняє труднощі та помилки у правозастосовній 
 діяльності.
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PREVENTION OF LAW ENFORCEMENT MISTAKES 
IN INTERPRETATION OF EVALUATIVE TERMS

Abstract. Evaluative terms complicate the interpretation of legal norms and hide 
the danger of subjectivism. Th e causes impeding the uniform application of criminal 
procedure rules are abuses related to personal interest in the outcome of the case, and 
errors – due to improper qualifi cations of a crime.

Th e purpose of the article is to highlight the causes of law enforcement mistakes and 
diffi  culties in interpreting evaluative terms to prevent them.

It is noted that among the reasons for law enforcement mistakes and diffi  culties 
in interpreting evaluative terms introduced into criminal procedure Provisions, there 
are objective and subjective ones. Th e objective reasons include the imperfection of 
the legal regulation and the absence in the criminal procedure law of the criteria for 
interpreting evaluative terms. In turn, the subjective reason is the insuffi  cient level of 
professional training of the law enforcement offi  cers to use the evaluative terms of the 
criminal procedure law. Today there is a need for a thorough audit of the lexical reserves 
of current legislation. It is necessary to take into account synonyms denoting a certain 
concept, as well as to unify them, analyze words from the point of view of traditions, 
stability in legal language, limitation of their use so that the law enforcer does not waste 
time fi nding out the nuances of the meaning of certain words. Directions to ensure 
the correct and uniform interpretation of evaluative terms of criminal procedure law 
in law enforcement practice, to prevent and eliminate errors of their interpretation 
can be the implementation of legislative measures and activities that contribute to the 
formation of legal awareness of future law enforcement offi  cers as a necessary condition 
for the correct interpretation of evaluative terms and the development of professionally 
important qualities in course of their studies.

It is noted the need to supplement the program on criminal procedure with the 
topic “Evaluative terms of the criminal procedure law”, which would provide such 
questions as: “Th e concept and types of evaluative terms of the criminal procedure 
law”; “Th e value and role of evaluative terms in the criminal procedure law”; “Features 
of interpretation of evaluative terms”; “Mistakes in the interpretation of evaluative 
terms and ways to eliminate them”.

Keywords: evaluative terms; the interpretation of criminal procedure provisions; law 
enforcement mistakes.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВА ОСОБИ, 
ЩОДО ЯКОЇ ВИРІШУЄТЬСЯ ПИТАННЯ 

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ 
МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ, 

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН

Анотація. У Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 
цінністю, а права й свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Більше того, держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність, утвердження і забезпечення прав та свобод людини є її го-
ловним обов’язком. За таких умов залишається актуальним дотримання вимог 
закону у кримінальних провадженнях щодо застосування примусових заходів 
медичного характеру, адже громадяни мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом і державою, незважаючи на ознаки раси, колір 
шкіри, політичні, релігійні й інші переконання, стать, етнічне та соціальне похо-
дження, майновий стан, місце проживання, мовні чи інші ознаки. 

Зміни до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної до-
помоги стосуються й чинних правових положень вітчизняного кримінального 
процесуального законодавства, у яких визначено порядок застосування приму-
сових заходів медичного характеру. 

Метою статті є дослідження процесуальних прав осіб, стосовно яких ви-
рішується питання про застосування примусових заходів медичного характеру, 
в контексті законодавчих змін.

Так, автор дослідив міжнародно-правові гарантії прав осіб, які мають психіч-
ні захворювання, та повноту їх відображення у кримінальному процесуальному 
законі України в частині застосування примусових заходів медичного характеру. 

Обґрунтовано необхідність особистої участі особи, стосовно якої вирішуєть-
ся питання про застосування примусових заходів медичного характеру, в судо-
вому розгляді. Констатовано фрагментарне дотримання прав таких осіб під час 
© А. Чернієнко, 2018
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досудового розслідування. Наголошено на необхідності надання можливості 
особі здійснювати свої права на стадії досудового розслідування не тільки через 
законного представника, захисника, а й самостійно. У зв’язку з цим автор пропо-
нує ч. 1 ст. 506 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України) 
доповнити відповідним положенням.

Ключові слова: особливий порядок кримінального провадження; кримінальне 
провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру; пра-
ва особи; судовий розгляд; міжнародні стандарти.

У статті 2 КПК України визначено завдання кримінального проваджен-
ня, з-поміж яких:

<…> захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
охорона прав і свобод та законних інтересів учасників кримінального прова-
дження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне пра-
вопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден 
невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була під-
дана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 
кримінального провадження була застосована належна правова процедура1.

Загальновідомим є той факт, що чимало суспільно небезпечних діянь 
вчиняють особи, які перебувають у стані неосудності, а кримінальних 
правопорушень – осудні особи, які захворіли на психічну хворобу до по-
становлення вироку. Остання із вказаних категорій осіб не обділена ува-
гою міжнародної та національної спільноти, свідченням чого є законодав-
чі акти, спрямовані на дотримання їхніх прав і законних інтересів.

У контексті кримінальних процесуальних правовідносин вказані 
завдання, безумовно, поширено й на зазначених осіб, що потребує здійс-
нення правозастосовниками всіх необхідних заходів з охорони їхніх прав 
і свобод, а також застосування належної правової процедури, зокрема 
сприяння прийняттю законного й обґрунтованого рішення про примусо-
ві заходи медичного характеру (ПЗМХ).

Проблеми, пов’язані із застосуванням ПЗМХ, досліджували вчені у 
галузі кримінального права, серед яких Ю. Антонян, В. Бурдін, С. Віцин, 
Д.  Лунц, Р.  Міхєєв, А. Музика, Є. Стрєльцов, С. Улицький та інші. Про-
цесуальні аспекти ПЗМХ вивчали, зокрема, такі вчені-процесуалісти, як 
Ю. Азаров, О. Артеменко, К. Арушанян, О. Бандурка, І. Вернидубов, В. Гає-
вий, В. Маляренко, В. Маринів, В. Назаров, Л. Удалова. Проте до криміналь-
ного процесуального законодавства постійно вносять зміни, а тому наявна 
потреба у додатковому дослідженні окресленого питання.
1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 20.07.2018).



37

Процесуальні права особи, щодо якої вирішується питання...

Метою статті є дослідження процесуальних прав осіб, стосовно 
яких вирішується питання про застосування примусових заходів медич-
ного характеру, в контексті законодавчих змін.

У ст. 92 Кримінального кодексу України (КК України) визначено:
Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної пси-
хіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною 
цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов’язкового лі-
кування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь2.

Як зазначив В. Гаєвий:
<…> чинне кримінальне законодавство України передбачає систему приму-
сових заходів медичного характеру, які призначаються психічно хворим у 
зв’язку з вчиненням ними суспільно небезпечних діянь. Ці заходи не є фор-
мою реалізації кримінальної відповідальності, а являють собою державний 
примус, застосування якого викликано міркуваннями безпеки суспільства3.

Підстави для їх застосування визначено у ст. 503 КПК України. Зокре-
ма, вказано, що кримінальне провадження щодо застосування ПЗМХ:

<…> здійснюється за наявності достатніх підстав вважати, що особа вчинила: 
1) суспільно небезпечне діяння, передбачене законом України про криміналь-
ну відповідальність, у стані неосудності; 2) кримінальне правопорушення у 
стані осудності, але захворіла на психічну хворобу до постановлення вироку4.

Особливий порядок кримінального провадження зумовлює посиле-
ну увагу, спрямовану на дотримання прав і свобод особи, стосовно якої 
розглядається питання про застосування ПЗМХ. Незважаючи на вірогід-
но змінене сприйняття реальності, а також усі процесуальні особливості 
розгляду вказаного питання, така особа не позбавлена основоположних 
прав і свобод, встановлених у Конституції України. Так, у ч. 1 ст. 506 КПК 
України вказано:

Особа, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ або вирішувало-
ся питання про їх застосування, користується правами підозрюваного та 
обвинуваченого в обсязі, який визначається характером розладу психіч-
ної діяльності чи психічного захворювання відповідно до висновку судово- 
психіатричної експертизи, та здійснює їх через законного представника, за-
хисника5. 

2 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 20.07.2018). 

3 В Гаєвий, Участь прокурора у судовому кримінальному провадженні про застосування примусових заходів 
медичного характеру (Національна академія прокуратури України 2013) 6.

4 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
5 Там само.



38

Антон Чернієнко 

Більше того, у ст. 25 Закону України “Про психіатричну допомогу” визна-
чено, що ‘особи, яким надається психіатрична допомога, мають права і сво-
боди громадян, передбачені Конституцією України та законами Украї ни’6. 
Вказане слугує підставою стверджувати, що як і при вирішенні питання 
про вжиття ПЗМХ, так і під час їх застосування, особа не позбавлена мож-
ливості користуватись основоположними правами та свободами, а їх обме-
ження допускається лише у випадках, визначених у законодавстві України. 

На необхідності дотримання вказаних положень наголошує А. Берш, 
додаючи:

<…> важливим є вирішення завдання забезпечення законності при здійс-
ненні розслідування і розгляду справ про застосування примусових заходів 
медичного характеру, неухильного дотримання гарантій охорони прав особи 
при застосуванні до неї цих заходів7. 

Серед найсуттєвіших обмежень особи, стосовно якої передбачено за-
стосування ПЗМХ, варто зазначити про такі: 1) прокурор, суд мають пра-
во прийняти рішення про проведення відповідних процесуальних дій без 
участі такої особи, якщо характер розладу психічної діяльності чи пси-
хічного захворювання перешкоджає проведенню процесуальних дій за її 
участю або її участі у судовому засіданні; 2) участь особи у судовому роз-
гляді вказаного питання не є обов’язковою і може мати місце, якщо цьому 
не перешкоджає характер розладу психічної діяльності чи її психічного 
захворювання.

Наведені положення доцільні у випадках, коли характер захворюван-
ня перешкоджає можливості особи бути присутньою під час здійснення 
відповідних слідчих дій або судового розгляду зазначеного питання. Про-
те вбачається певна абстрактність щодо висвітлення доцільності участі у 
процесуальних діях чи безпосередньо під час судового розгляду ПЗМХ, 
адже жодного критерію визначення того, що особа справді перешко-
джатиме проведенню зазначених дій, немає. За таких обставин окреслене 
питання залишається оціночним, а практика, пов’язана з кримінальними 
провадженнями стосовно зазначеної категорії осіб, свідчить про те, що 
переважно їхня участь не визнається необхідною.

На законодавчому рівні передбачено можливість виклику в судове 
засідання особи, стосовно якої вирішується питання про застосування 
ПЗМХ. Проте, наприклад, М. Верещак вказує: 

6 Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року № 1489-ІІІ. URL: http://zakon3.rada.gov.
ua/laws/show/1489-14 (дата звернення: 20.07.2018). 

7 Анастасія Берш, ‘Примусові заходи медичного характеру: правова природа та види’ (автореф дис канд юрид 
наук, Національний університет “Одеська юридична академія” 2017) 3.
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<…> як свідчить аналіз справ цієї категорії, які розглянув Верховний Суд 
України в касаційному порядку і в порядку виключного провадження, та уза-
гальнень судової практики, суди це положення ігнорували – у жодній із роз-
глянутих справ такі особи в судове засідання не викликалися8.

У Законі України від 14 листопада 2017 року № 2205-VIII “Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної 
допомоги” постановлено, щоб ч. 1 ст. 512 КПК України викласти у такій 
редакції: 

<…> 1. Судовий розгляд здійснюється одноособово суддею в судовому за-
сіданні за участю прокурора, обов’язковою участю фізичної особи, стосовно 
якої вирішується питання про застосування примусових заходів медичного 
характеру (курсив мій. – А.Ч.), її законного представника та захисника згідно 
із загальними правилами цього Кодексу9. 

Окрім того, вилучено ч. 2 ст. 506 КПК України. 
У зв’язку з цим постають запитання: “Наскільки зазначені зміни є ви-

правданими та достатніми з точки зору дотримання прав і свобод люди-
ни, а також прийняття законного й обґрунтованого рішення про ПЗМХ?”;  
“Наскільки важливим є надання можливості зазначеній категорії осіб 
брати особисту участь у розгляді питання про застосування ПЗМХ?”

У ч. 1 ст. 506 КПК України визначено, що ‘особа, стосовно якої вирішу-
ється питання про застосування ПЗМХ <…> здійснює свої права через 
законного представника, захисника’10. Зміст вказаної норми хоча і надає 
відповідний спектр прав, однак позбавляє можливості реалізовувати їх 
особисто.

Вказана законодавча позиція аж ніяк не виправдана. Крім того, у ст. 505 
КПК України визначено обставини, що підлягають встановленню під час 
досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо засто-
сування примусових заходів медичного характеру, серед яких, зокрема: 
‘1) час, місце, спосіб та інші обставини вчинення суспільно небезпечного 
діяння або кримінального правопорушення; 2) вчинення цього суспільно 
небезпечного діяння або кримінального правопорушення цією особою’11.

Щодо судового розгляду клопотання про застосування ПЗМХ законо-
давець все-таки передбачив обов’язкову участь особи, стосовно якої вирі-
8 В Верещак, ‘Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового 

лікування’  <http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/361D1422D08A1E6DC32570BD0023782B?OpenDocume
nt&CollapseView&RestrictToCategory=361D1422D08A1E6DC32570BD0023782B> дата звернення 20 Липень 
2018.

9 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги: Закон 
України від 14 листопада 2017 року № 2205-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2205-19 (дата звер-
нення: 20.07.2018). 

10 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1). 
11 Там само. 
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шується питання про їх застосування. Необхідно звернути увагу на те, що 
згідно з ч. 2 ст. 292 КПК України:

Клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру має 
відповідати вимогам статті 291 цього Кодексу, а також містити інформацію 
про примусовий захід медичного характеру, який пропонується застосувати, 
та позицію щодо можливості забезпечення участі особи під час судового про-
вадження за станом здоров’я12.

Із наведеного вбачається, що, по-перше, предмети доказування ПЗМХ 
на стадії досудового розслідування та судового розгляду є ідентичними. 
Проте законодавець передбачив обов’язкову участь особи тільки під час 
судового розгляду вказаного клопотання, що ж стосується стадії досудо-
вого розслідування, то свої права вона реалізовує не особисто, а через ін-
ших осіб, визначених у КПК України. По-друге, незважаючи на імператив-
ність ч. 1 ст. 512 КПК України щодо обов’язкової участі особи, стосовно 
якої вирішується питання про застосування ПЗМХ, у такому клопотанні 
має бути передбачено позицію про можливість забезпечення участі особи 
під час судового провадження за станом здоров’я. 

Згідно з ч. 1 ст. 506 КПК України, незважаючи на те, що на особу, сто-
совно якої вирішується питання про ПЗМХ, поширюється користування 
правами підозрюваного й обвинуваченого у визначеному обсязі, її поз-
бавлено можливості реалізовувати їх самостійно. 

Відповідно до ч. 3 ст. 42 КПК України: 
Підозрюваний, обвинувачений має право <…> давати пояснення, показан-
ня з приводу підозри, обвинувачення <…> брати участь у проведенні про-
цесуальних дій, під час проведення процесуальних дій ставити запитання, 
подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які 
заносяться до протоколу, застосовувати технічні засоби при проведенні про-
цесуальних дій <…> тощо13.

До того ж у ст. 20 КПК України, де розкрито зміст забезпечення пра-
ва на захист як загальної засади кримінального провадження, закріплено 
право підозрюваного, виправданого, засудженого на захист, яке, з-поміж 
іншого, полягає у ‘наданні йому можливості надати усні або письмові по-
яснення з приводу підозри чи обвинувачення та брати особисту участь у 
кримінальному провадженні’14.

Викладене свідчить про формальну рівність особи, стосовно якої ви-
рішується питання про застосування ПЗМХ, та підозрюваного, обвину-
ваченого, фактичне обмеження її правових можливостей, які мають бути 
12  Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1). 
13  Там само.
14  Там само.
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передбачені та реалізовані за необхідності, з огляду на вимоги як націо-
нального законодавства, так і міжнародно-правових документів.

Зокрема, у ст. 7 Загальної декларації прав людини всім людям гаран-
товано рівність перед законом і ‘право, без будь-якої різниці, на рівний 
захист закону’15. Згідно з п. 5 принципу 1 Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН № 46/119 “Захист психічно хворих осіб і поліпшення психіатричної 
допомоги” також зазначено, що ‘кожна людина з психічним захворюван-
ням повинна мати право користуватися всіма громадянськими, політич-
ними, економічними, соціальними та культурники правами’16. Відповідно 
до п. 5 принципу 18 ‘особа, яка має психічне захворювання, її особистий 
представник та адвокат повинні бути присутніми, брати участь та бути 
вислуханими особисто при будь-якому розгляді’17.

Окрім того, у п. “в” ч. 1 Рекомендацій 818 (1977) “Про ситуацію з пси-
хічними захворюваннями”, прийнятих Парламентською Асамблеєю Ради 
Європи 8 жовтня 1977 року, наголошено на тому, щоб ‘пацієнтам з психіч-
ними захворюваннями, як і іншим людям, було забезпечено повне право 
бути почутими, і щоб у випадках звинувачення у злочині в судовому про-
цесі брав участь також адвокат’18.

У абз. 2 “Положення і поглядів Всесвітньої психіатричної асоціації про 
права та юридичний захист психічно хворих” передбачено:

<…> люди, які страждають на психічні захворювання, повинні користува-
тись тими самими правами людини і основними свободами, що й всі інші 
громадяни. Вони не повинні бути об’єктом дискримінації на ґрунті психічно-
го захворювання19.

Відповідно до абз. 13 вказаного документа ‘пацієнти повинні бути пов-
ністю поінформовані про їхнє лікування. Вони мають право на апеляцію 
та особисту участь в слуханнях суду або іншого компетентного органу’20.

У п. “е” Преамбули, ст. 12 Конвенції про права осіб з інвалідністю 
 (ратифікована Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VI “Про 

15 Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена Резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї 
ООН від 10 грудня 1948 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення: 20.07.2018). 

16 Защита лиц с психическими заболеваниями и улучшение психиатрической помощи: Резолюция № 46/119, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 18 февраля 1992 года по докладу Третьего комитета (А/46/721). 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_905 (дата звернення: 23.07.2018). 

17 Там само.
18 Рекомендация 818 (1977) о ситуации с психическими заболеваниями, принятая Парламентской Ассамб-

леей Совета Европы 8 октября 1977 года. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_069 (дата звернення: 
23.07.2018). 

19 Положение и взгляды Всемирной психиатрической ассоциации о правах и юридической защите психических 
больных, принятые Генеральной Ассамблеей ВПА на VIII Всемирном конгрессе по психиатрии 17 октяб ря 
1989 года. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_871 (дата звернення: 23.07.2018). 

20 Там само. 
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ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу 
до неї”) підтверджено думку про загальність, неподільність, взаємозалеж-
ність і взаємопов’язаність усіх прав людини й основоположних свобод, 
а також необхідність гарантувати особам з інвалідністю повне користу-
вання ними без дискримінації21.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне про-
вадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, 
який застосовується із урахуванням практики Європейського суду з прав 
людини (ЄСПЛ), необхідно зазначити, що у справі “Анатолій Руденко 
проти України” ЄСПЛ констатує законодавчо закріплену позицію, відпо-
відно до якої:

<…> пацієнт і його представник мають право бути присутніми на будь-якому 
слуханні, брати в ньому участь та бути вислуханими, суди повинні забезпе-
чувати участь у судовому засіданні захисника та особи, щодо якої вирішуєть-
ся питання про застосування примусових заходів медичного характеру (за 
винятком випадків, кали цьому перешкоджає характер її захворювання), або 
ж отримувати письмову відмову в разі її небажання бути присутньою (п. 62 
Рішення)22.

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що участь особи, стосовно 
якої вирішується питання про застосування ПЗМХ, є справді обов’язко-
вою, адже таким чином будуть дотримані її конституційні, процесуальні 
права в межах кримінального судочинства. Імперативне визначення за-
конодавцем обов’язкової участі під час судового розгляду має поширю-
ватися й на стадію досудового розслідування з можливістю особи здійс-
нювати свої права не тільки через законного представника, захисника, 
а й самостійно. Саме тому вбачається за необхідне ч. 1 ст. 506 КПК Украї-
ни доповнити відповідним положенням і викласти його у такій редакції: 

Особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів ме-
дичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, користу-
ється правами підозрюваного та обвинуваченого в обсязі, який визначається 
характером розладу психічної діяльності чи психічного захворювання від-
повідно до висновку судово-психіатричної експертизи, та здійснює їх само-
стійно або (доповнення та курсив мої. – А.Ч.) через законного представника, 
захисника.

Таке доповнення має бути синхронізоване з вимогами до клопотання 
про застосування ПЗМХ, визначеними у ч. 2 ст. 292 КПК України.

21 Див.: Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13 грудня 2006 року: ратифікована Законом України від 
16 грудня 2009 року № 1767-VI. URL:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення: 23.07.2018).

22 Анатолій Руденко проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 17 квітня 2014 року 
у справі № 50264/08. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_a10 (дата звернення: 23.07.2018).
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PROCEDURAL RIGHTS OF A PERSON IN THE IMPLEMENTATION 
OF COMPULSORY MEASURES OF A MEDICAL NATURE 

IN THE CONTEXT OF LEGISLATIVE CHANGES

Abstract. Th e Constitution of Ukraine states that the person, his/her life and health, 
honor and dignity, inviolability and security are recognized as the highest social value; 
human rights and freedoms, and their guarantees determine the essence and course of 
activities of the State. Moreover, the State is responsible to the person for its activities, 
affi  rming and ensuring human rights and freedoms are the main duty of the State. 
Under such conditions, compliance with the requirements of the law in criminal 
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proceedings regarding the application of compulsory medical measures remains 
relevant, since citizens have equal constitutional rights and freedoms, and are equal 
before the law and the state, regardless of race, skin color, political, religious and other 
beliefs, gender, ethnic and social origin, property status, place of residence, language or 
other characteristics.

Changes to certain legislative acts of Ukraine regarding the psychiatric care also 
concern to the existing legal provisions of domestic criminal procedure legislation, 
which determine the procedure for the use of forced medical measures.

Th e purpose of the article is to study the procedure rights of a person in the 
implementation of compulsory measures of a medical nature in the context of legislative 
changes.

Th us, the author examined the international legal guarantees of the rights of persons 
with mental illness and their adaption in the criminal procedure law of Ukraine 
concerning application of forced medical measures.

Th e necessity of personal participation of the person concerning whom the issue of 
application of forced medical measures is resolved in court proceeding is grounded. Th e 
fragmentary observance of the rights of such persons during the pre-trial investigation 
is proved. Th e need to enable individuals to exercise their rights at the stage of a pre-
trial investigation, not only through a legal representative, a defender, but also on their 
own. In this regard, the autor off ers to supplement Art. 506 of the CPC of Ukraine with 
the relevant provision.

Keywords: special procedure of criminal proceedings; criminal proceedings on 
the application of forced medical measures; person’s rights; litigation; international 
standards.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Анотація. Науковці активно здійснюють пошук оптимальної моделі досудо-
вого розслідування в Україні, тому передусім розглянуто правову основу, форми 
й особливості визначення ефективності досудового розслідування та способи її 
забезпечення. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів ефективності досудо-
вого розслідування у контексті останніх змін до Кримінального процесуально-
го кодексу України (КПК України) крізь призму функціональних особливостей 
прокурора, слідчого та слідчого судді. 

У статті вказано, що прокурор у кримінальному процесі представляє обвину-
вальну владу з підлеглими йому оперативними підрозділами і слідчими, які ви-
являють та розслідують злочин і повідомляють про підозру під контролем слід-
чого судді. Відповідно до змісту ст. 290 КПК України саме прокурор, що здійснює 
нагляд у формі процесуального керівництва в кримінальному провадженні, ви-
значає обсяг обвинувачення, яке він буде підтримувати у суді. Формується таке 
обвинувачення на підставі фактичних даних, які прокурор буде використовува-
ти в суді як докази. 

Слідчий під час досудового розслідування здійснює усебічне, повне і неупе-
реджене дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих 
обставин, які викривають, так і тих, що виправдовують підозрюваного, обвину-
ваченого, і обставин, які пом’якшують чи обтяжують його покарання, а також 

Законодавчі новели 
у сфері досудового розслідування

© М. Бортун, 2018
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47

Забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах сьогодення

надає їм належну правову оцінку й забезпечує прийняття законних і неупере-
джених процесуальних рішень.

Наголошено, що основним призначенням слідчого судді є здійснення судо-
вого захисту прав і законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному 
процесі, та забезпечення законності провадження в справі на досудових стадіях.

За результатами дослідження зроблено висновок, що без концептуального 
вирішення основних засад правоохоронної діяльності в межах розслідування 
кримінальних правопорушень перспектива розробки оптимальної моделі досу-
дового розслідування в Україні, а отже, і визначення повноважень органів сто-
рони обвинувачення та слідчого судді, що впливають на його ефективність, уба-
чаються доволі проблематичними.

Ключові слова: слідчий; прокурор; слідчий суддя; правоохоронні органи; 
ефективність досудового розслідування.

Сьогодні науковці активно здійснюють пошук оптимальної моделі до-
судового розслідування в Україні. Так, Є. Крапивін у науково- практичному 
виданні, присвяченому оцінці ефективності роботи поліції, наголошує, 
що ‘досудове розслідування злочинів є однією із складових кримінальної 
юстиції, під якою прийнято розуміти цілісний правовий механізм, що по-
кликаний забезпечити реалізацію правосуддя’1.

Враховуючи, що більшість злочинів розслідують слідчі поліції, доціль-
но розглянути Положення про органи досудового розслідування Націо-
нальної поліції України, затверджене наказом Міністерства внутрішніх 
справ України від 6 липня 2017 року № 570 “Про організацію діяльності 
органів досудового розслідування Національної поліції України”. Зокре-
ма, у цьому документі зазначено:

Діяльність органів досудового розслідування здійснюється відповідно до прин-
ципів верховенства права, законності, рівності перед законом і судом, поваги до 
людської гідності, забезпечення права на свободу та особисту недоторканність, 
недоторканності житла чи іншого володіння особи, таємниці спілкування, не-
втручання в приватне життя, недоторканності права власності, презумпції не-
винуватості та забезпечення доведеності вини, свободи від самовикриття та 
права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї, заборони двічі при-
тягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення, 
забезпечення права на захист, змагальності сторін кримінального провадження 
та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх пе-
реконливості, безпосередності дослідження показань, речей і документів, за-
безпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, 
публічності, диспозитивності, розумності строків досудового розслідування2. 

1 Є Крапивін, Оцінка ефективності роботи поліції в Україні: від «палиць» до нової системи (на прикладі 
 органів досудового розслідування) (Софія-А 2016) 11.

2 Про затвердження Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України: наказ 
Міністерства внутрішніх справ України від 6 липня 2017 року № 570. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/z0918-17 (дата звернення: 12.07.2018).
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Згідно із вказаним Положенням на органи досудового розслідування 
покладаються такі завдання:

<…> 1) захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень;
2) охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального про-
вадження;
3) забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримі-
нальних правопорушень, віднесених до підслідності слідчих органів Націо-
нальної поліції;
4) забезпечення відшкодування фізичним і юридичним особам шкоди, запо-
діяної кримінальними правопорушеннями;
5) виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопо-
рушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення3.

Органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі перед-
бачені законодавством заходи для забезпечення ефективності досудового 
розслідування. Перелічені завдання мають покладатися й на інші органи 
досудового розслідування, зазначені в ст. 38 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (КПК України), до того ж їхня діяльність має бути 
ефективною.

Деякі науковці, визначаючи поняття ефективності стосовно кримі-
нального процесу, пропонують враховувати, що:

<…> воно є приватним (особливим) щодо загальновизнаного поняття ефек-
тивності, під яким розуміють властивість чого-небудь, яка визначається зна-
ченням слова “ефективний”, тобто такий, що дає певний ефект – результат 
яких-небудь дій, діяльності, але не будь-який, а потрібний даному виду діяль-
ності результат. Таким результатом виступає визначена мета кримінального 
переслідування.
Тому ефективність можна розглядати як співвідношення мети і результату: 
мета – ціле, а результат – його частина. Результат може повністю або частко-
во збігатися з метою або ж зовсім не збігатися з нею. Для з’ясування цього 
не обхідно зіставити потенційно можливий (тобто прогнозований) результат, 
що є метою діяльності, й реально одержаний результат. У разі збігу результа-
ту із метою діяльність, що породила результат, є до певної міри результатив-
ною  (ефективною).
Оскільки діяльність характеризується спрямованістю на певну мету, а остання 
вказує на відповідний інтерес, що відображає специфічну потребу, то можна 
припустити, що ефективність будь-якої діяльності полягає в її здатності, а та-
кож у реальному втіленні цієї здатності при здійсненні діяльності досягати мак-
симально можливого результату з найменшими витратами сил, задовольняючи 
при цьому певну соціальну потребу. Стосовно специфіки діяльності із кримі-
нального переслідування ефективність останньої передбачає досягнення мети 
у найкоротший (у встановлених законом межах) термін, з найменшою шкодою 
для відповідних прав і законних інтересів громадян, щодо яких здійснюється пе-
реслідування, за максимально можливої економії процесуальних сил і засобів4. 

3 Про затвердження Положення про органи досудового розслідування Національної поліції України (н 2).
4 В Зеленецький, Л Лобойко, ‘Критерії оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування 

в Україні’ <http://www.info-library.com.ua/books-text-10081.html> дата звернення: 20 Червень 2018.
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У рішеннях Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) стосовно Украї-
ни вказано, що ефективність розслідування передбачає вимогу щодо опе-
ративності та розумної швидкості. Навіть якщо у певній ситуації можуть 
існувати труднощі й перепони, які перешкоджають прогресу в розсліду-
ванні, негайна реакція органів влади є необхідною для підтримки гро-
мадської впевненості у їхній відданості принципу верховенства права та 
запобігання будь-яким незаконним діям або їх безкарності. Більше того, 
із плином часу перспектива проведення будь-якого ефективного розслі-
дування суттєво зменшуватиметься. Прикладом цього може слугувати 
рішення ЄСПЛ у справі “Падура проти України”. Ефективність досудо-
вого розслідування досягається, як убачається, завдяки узгодженості дій 
і функцій учасників кримінального провадження, які наділені певними 
повноваженнями (тобто слідчого, прокурора, який здійснює нагляд у 
формі процесуального керівництва, та слідчого судді).

Разом із тим останні зміни до КПК України суттєво обмежують функ-
ції сторони обвинувачення щодо забезпечення ефективності досудового 
розслідування, оскільки зумовлюють створення перепон в оперативності 
слідчих (розшукових) дій і передавання функцій органів прокуратури до 
слідчого судді.

Окремі аспекти забезпечення ефективності досудового розслідування 
були предметом наукових досліджень таких, зокрема, вітчизняних і зару-
біжних учених, як: В. Зеленецький, Л. Лобойко, В. Маляренко, В. Малюга, 
М. Мичко, М. Руденко.

Своєю чергою, у більшості наукових досліджень висвітлено лише 
 загальні теоретичні аспекти, які не розглянуті в контексті останніх змін 
до КПК України, тому ця тематика актуальна та потребує ґрунтовного 
 наукового опрацювання. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів ефективності досу-
дового розслідування у контексті останніх змін до КПК України крізь приз-
му функціональних особливостей прокурора, слідчого та слідчого судді. 

Відповідно до Рекомендації Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради  Європи 
державам-членам щодо ролі прокуратури в системі кримінального право-
суддя, ухваленої 6 жовтня 2000 року, прокурори були визначені як:

<…> представники органів державної влади, які від імені суспільства та в ін-
тересах держави гарантують застосування закону, коли його порушення веде 
до кримінальних санкцій, враховуючи як права фізичної особи, так і необхід-
ну ефективність системи кримінального судочинства <…> Держава повинна 
вживати дієвих заходів, що гарантують прокурорам можливість виконання 
своїх фахових обов’язків за відповідних правових і організаційних умов <…>5. 

5 Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в си-
стемі кримінального правосуддя. ULR: http://bit.ly/2zY7X2 (дата звернення: 20.06.2018).
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Інтерпретуючи положення міжнародного документа, можна дійти вис-
новку, що прокурор у межах кримінального провадження повинен мати 
такі повноваження, щоб можна було реально забезпечити виконання 
його функціональних обов’язків.

М. Шумило, зокрема, наголошує:
Прокурор у кримінальному процесі представляє обвинувальну владу з під-
леглими йому оперативними підрозділами і слідчими, які виявляють і роз-
слідують злочин та повідомляють про підозру під контролем слідчого судді. 
Тому на прокурора покладається публічно-правовий обов’язок доведення 
перед судом обвинувачення. Невиконання цієї вимоги має відображатись у 
виправдувальному чи обвинувальному вироках з відповідними наслідками. 
Повноваження щодо проведення негласних слідчих і слідчих (розшукових) 
дій слід розглядати як похідні від влади прокурора6. 

Зі змісту ст. 290 КПК України вбачається, що саме прокурор, який 
здійснює нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному 
провадженні, визначає обсяг обвинувачення, яке він буде підтримувати у 
суді, оскільки він, визнавши зібрані під час досудового розслідування до-
кази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про за-
стосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або 
слідчий за його дорученням, зобов’язаний повідомити підозрюваному, 
його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно 
якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи ви-
ховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання 
доступу до матеріалів досудового розслідування. Формується це обвину-
вачення на підставі фактичних даних, які прокурор буде використовувати 
в суді як докази з метою встановлення особи, котра обґрунтовано підо-
зрюється, тобто існують факти, встановлені в ході досудового розсліду-
вання, що можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що особа, 
про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Сторона обвинувачен-
ня здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання 
від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, докумен-
тів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, 
проведення інших процесуальних дій, передбачених у КПК України. 

Слідчий під час досудового розслідування здійснює усебічне, повне і 
неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, вияв-

6 М Шумило, ‘Роль науки у критичній рефлексії положень КПК України’ Актуальні питання кримінального 
процесу, криміналістики та судової експертизи: міжвідомча науково-практична конференція (Національна 
академія внутрішніх справ 2017) 22. 
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ляє як і обставини, які викривають, так і ті, що виправдовують підозрюва-
ного, обвинуваченого, і обставини, які пом’якшують чи обтяжують його 
покарання, а також надає їм належну правову оцінку та забезпечує при-
йняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

І. Іваненко, аналізуючи інститут слідчого судді відповідно до чинного 
КПК України, вважає, що:

Основним призначенням слідчого судді є здійснення судового захисту прав і 
законних інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, та забез-
печення законності провадження у справі на досудових стадіях. Це зумовлює 
специфічний характер виконуваної ним кримінально-процесуальної функції, 
а саме: забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституцій-
них прав і свобод людини на досудовому провадженні у кримінальній справі7.

О. Шаповал вказує, що усі повноваження слідчого судді в криміналь-
ному процесі можна розділити на три основні групи: 

<…> 1. Повноваження при застосуванні заходів процесуального примусу на 
стадії досудового розслідування кримінального провадження. Ця група пов-
новажень слідчого судді стосується прийняття рішення при розгляді подання 
слідчого та прокурора про застосування заходів процесуального примусу до 
підозрюваного чи обвинуваченого. Як зазначено в українському законодав-
стві, це виключна компетенція слідчого судді, оскільки вони тією чи іншою 
мірою обмежують конституційні права та свободи людини.
2. Повноваження слідчого судді при розгляді скарг на дії та рішення слідчого 
чи прокурора. Відповідно до глави 26 КПК України передбачена можливість 
оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування 
або прокурора під час досудового розслідування.
Обов’язок розгляду таких скарг також покладається на слідчого суддю 
(ст. ст. 303, 304 КПК). 
3. Повноваження слідчого судді при проведенні слідчих дій, які обмежують 
конституційні права людини і громадянина8.

Крім основних слідчих (розшукових) дій, до яких належать допит, 
проникнення до житла чи іншого володіння особи, обшук, пред’явлення 
особи, речей, документів для впізнання, огляд, проведення експертизи, на 
підставі дозволу слідчого судді проводяться: проникнення до житла чи 
іншого володіння особи, обшук, а після набрання чинності змін до КПК 
України на підставі Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII 
“Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 
судочинства України та інших законодавчих актів” ще й експертиза.

7 І Іваненко, ‘Інститут слідчого судді за новим Кримінальним процесуальним кодексом України’ <http:cka.
court.gov.ua/sud2390/ practice/uzagalnennja/0001> дата звернення 21 Червень 2018.

8 О Шаповал ‘Повноваження слідчого судді у новому КПК України’ <http://uajudges.org. ua/wp-content/ 
themes> дата звернення 21 Червень 2018.
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Із перелічених у главі 21 КПК України видів негласних слідчих (розшу-
кових) дій без дозволу слідчого судді проводяться лише контроль за вчи-
ненням злочину, виконання спеціального завдання з розкриття злочинної 
діяльності організованої групи чи злочинної організації, спостереження 
за річчю або місцем, зняття інформації з електронних інформаційних сис-
тем, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утри-
мувачем чи не пов’язаний із подоланням системи логічного захисту. Що 
ж до заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених у 
ст. 131 КПК України, то лише виклик слідчим, прокурором, затримання 
особи в порядку ст. 208 КПК України та тимчасове вилучення майна здій-
снюються на підставі рішення слідчого, прокурора. При цьому розгляд 
клопотань слідчого, прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій, 
негласних слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення кримінально-
го провадження може тривати від доби до п’яти днів. 

Якщо взяти до уваги, що:
<…> ефективність діяльності органів кримінального переслідування у кон-
кретній кримінальній справі може залежати окрім чинників, що залежать від 
результативності у діяльності цих органів, ще й від поведінки суб’єкта, щодо 
якого здійснюється переслідування, та суб’єктів, які здійснюють допоміж-
ну функцію (свідків, експертів тощо) і те, що значною мірою поведінку цих 
суб’єктів визначають посадові особи державних органів, які здійснюють кри-
мінальне переслідування, а саме: з метою забезпечення належної поведінки 
обвинуваченого щодо нього може бути обрано запобіжний захід, а з метою 
гарантування давання достовірних показань свідком останнього попереджа-
ють про кримінальну відповідальність за ухилення від давання показань і да-
вання завідомо неправдивих показань <…> 9,

то можна дійти висновку, що досудове розслідування буде ефективним 
тільки за умови збалансованості повноважень органів обвинувачення та 
органів, уповноважених здійснювати судовий контроль на стадії досу-
дового розслідування. Законодавець має чітко визначити основні сфери 
відповідальності сторони обвинувачення та слідчого судді, оскільки між-
народний досвід засвідчив, що ‘прокурор у кримінальному провадженні 
є “господарем” розслідування будь-якої справи’10.

Внесені відповідно до Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII 
зміни до ст. 219 КПК України – щодо продовження строків досудового роз-
слідування, ст. 242 КПК України – стосовно проведення експертизи, ст. 284 
КПК України – щодо підстав для закриття кримінального провадження та 
провадження стосовно юридичної особи й інші не сприяють досягненню 
9 В Зеленецький, Л Лобойко (н 4). 
10 М Хавронюк, ‘Прокуратура по-німецьки: закону немає, а орднунг є’ <ttp://www.zak/-onoproekt.org.ua/

prokuratura-po-nimetsjki-zakonu-nemaje-a-ordnungh-je_.aspx> дата звернення 21 Червень 2018.



53

Забезпечення ефективності досудового розслідування в умовах сьогодення

балансу повноважень сторони обвинувачення та органів судового контро-
лю на стадії досудового розслідування, оскільки значною мірою поведінка 
слідчого судді визначається не за певним критерієм забезпечення прав і 
свобод особи під час досудового розслідування відповідно до його функ-
цій, а згідно з внутрішнім переконанням про доцільність проведення про-
цесуальних дій, що притаманно не процесу збирання доказів, а здійснен-
ню правосуддя, яке на досудовому розслідуванні не відбувається.

В. Зеленецький і Л. Лобойко визначають такі критерії ефективності до-
судового розслідування, як:

<…> – ступінь досягнення мети діяльності із переслідування; 
– співвідношення мети і результату; 
– обґрунтованість; 
– законність; 
– швидкість кримінального переслідування11.

Усі зазначені критерії відповідають функціям прокурора та слідчого 
на стадії досудового розслідування, тому, як убачається, законодавець у 
Законі України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII не зовсім правильно 
переклав повноваження із забезпечення ефективності досудового роз-
слідування на слідчого суддю, що є концептуальною помилкою і не буде 
сприяти ефективній протидії злочинності.

Доцільно, наприклад, розглянути зарубіжний досвід:
<…> діяльність прокуратури у Федеративній Республіці Німеччина обумов-
лена принципом офіційності, який насамперед знайшов своє відображення в 
Кримінальному процесуальному кодексі (§ 152 абз. 2 КПК). Прокурор має за 
цим принципом приступати до справи, якщо наявні достатні фактичні від-
правні пункти щодо кримінально караного злочину (початкова підозра). Це 
завжди має місце, коли на основі конкретних фактів згідно з криміналістич-
ним досвідом виявляється ймовірність того, що вчинено кримінально кара-
ний злочин. Принцип офіційності означає проведення обов’язкового кримі-
нального переслідування стосовно кожного підозрюваного. У цьому сенсі він 
відображає актуалізацію заборони свавілля як загального правового прин-
ципу Конституції (ст. 3 ОЗ). Інакше згідно з нормами німецького права була б 
порушена єдність правозастосування та усунена рівність усіх перед законом. 
Відповідно до цього принцип офіційності є необхідним доповненням прин-
ципу звинувачення та монополії прокуратури на пред’явлення обвинувачен-
ня (§§ 151, 152 абз. 1 КПК). Як особливо значимий інститут німецького кри-
мінального процесуального права принцип офіційності захищений нормами, 
що передбачають відповідальність за порушення права суддею чи державним 
службовцем (§ 339 КК), перешкоджання покаранню, вчинене посадовою осо-
бою (§ 258а КК), та переслідування невинного (§ 344 КК). Оскільки прин-
цип офіційності через обов’язок проведення розслідування стосується також 
обов’язку пред’явлення обвинувачення, то в останні десятиріччя він зазнав 

11 В Зеленецький, Л Лобойко (н 4).
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пом’якшень, коли законодавець в §§ 153 та наступних КПК розширив мож-
ливості припинення провадження без санкцій суду в кримінальних справах 
і тим самим надав більшого простору принципу доцільності звинувачення12.

Практика ЄСПЛ свідчить, що найбільш ефективним способом розв’я-
зання проблем, пов’язаних із усуненням прогалин у законодавстві, є вне-
сення до нього відповідних змін. Прикладом може слугувати рішення 
ЄСПЛ у справі “Чанєв проти України”. 

Водночас, як зазначає В. Рожнова: 
<…> окремі питання проведення слідчих (розшукових) дій, потребують не 
внесення змін до КПК України та інших законів (оскільки їх там унормова-
но), а підвищення рівня правової культури та правосвідомості осіб, які здій-
снюють такі дії та беруть участь в їх проведенні13. 

На її думку, слушним є твердження М. Хавронюка, який вважає, що 
зміни треба вносити не до КПК України, а ‘в голови людей, котрі за ним 
працюють’. Також В. Рожнова зазначає:

Допоки кожний слідчий, прокурор, суддя, адвокат не буде правильно сприй-
мати засади змагальності в кримінальному провадженні, не варто сподіва-
тися на те, що зміст будь-якого положення КПК України чи іншого закону 
України, спрямованого на виконання завдань кримінального провадження, 
не буде перекручено, зокрема у формі зловживання повноваженнями (пере-
вищення наданих прав) або використання прав з неналежною метою14.

Таким чином, можна дійти висновку, що без концептуального вирі-
шення основних засад правоохоронної діяльності в межах розслідування 
кримінальних правопорушень перспектива розробки оптимальної моде-
лі досудового розслідування в Україні, а отже, і визначення повноважень 
органів сторони обвинувачення та слідчого судді, які впливають на його 
ефективність, вбачаються доволі проблематичними.

12 З Вальтер, ‘Статус прокуратури в Німеччині в системі державних органів та її повноваження’ Прокуратура 
України в умовах європейської інтеграції: науково-практична конференція  (Національна академія прокура-
тури України 2016) 6. 

13 В Рожнова ‘Участь захисника (адвоката) в проведенні обшуку’ Актуальні питання кримінального процесу, 
криміналістики та судової експертизи: міжвідомча науково-практична конференція (Національна академія 
внутрішніх справ 2017) 50.

14 Там само. 
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ENSURING THE EFFECTIVENESS 
OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION UNDER CURRENT CIRCUMSTANCES

Abstract. Scientists are actively searching for the optimal model of a pre-trial 
investigation in Ukraine, therefore, fi rst of all, the legal basis, forms, and features of 
determining the eff ectiveness of a pre-trial investigation and ways to ensure it are 
considered.

Th e purpose of the article is to study the theoretical aspects of the eff ectiveness of 
a pre-trial investigation in the context of recent changes to the Criminal Procedure 
Code of Ukraine (CPC of Ukraine) through the prism of the functional features of the 
prosecutor, investigator and investigative judge.

Th e article states that the prosecutor in the criminal process represents the indictment 
with subordinate operational units and investigators who detect and investigate a crime 
and report a note of suspicion under the control of the investigative judge. According 
to the content of Art. 290 of the CPC of Ukraine, it is the prosecutor who supervises in 
the form of procedural supervision in criminal proceedings that determines the scope 
of the charge that she/he will support in court. Such a charge is formed on the basis of 
factual data, the prosecutor will use in court as evidence.

During the pre-trial investigation, the investigator conducts a comprehensive, 
complete and objective investigation, identifi es both exposing and justifying 
circumstances and circumstances mitigating or aggravating her/his punishment, 
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as well as provides their appropriate legal assessment, and ensures making legal and 
impartial procedural decisions.

It is noted that the main purpose of the investigative judge is the implementation of 
judicial protection of the rights and legitimate interests of persons participating in the 
criminal process, and ensuring the legality of the proceedings in the case at the pre-trial 
stages.

Th e study concluded that without a conceptual solution to the basic principles of 
law enforcement in the investigation of criminal off enses, the prospect of developing 
an optimal model for pre-trial investigation in Ukraine, as well as determining the 
powers of the prosecution and investigative judge, aff ecting its eff ectiveness, is rather 
problematic.

Keywords: an investigator; a prosecutor; an investigative judge; law enforcement 
agencies; eff ectiveness of pre-trial investigation.
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ: 
КРИМІНАЛЬНА ПРОЦЕСУАЛЬНА ДИХОТОМІЯ

Анотація. Повідомлення про підозру є юридичним фактом, що породжує 
конкретні юридичні наслідки. Дискусію щодо правової природи повідомлення 
про підозру розпочато після набрання чинності Кримінальним процесуальним 
кодексом України (КПК України) та досі не припинено.

Отож за мету статті визначено подальший розвиток гіпотези про те, що 
 повідомлення про підозру залежно від конкретного контексту може бути або про-
цесуальним рішенням, або процесуальною дією, а не водночас одним й іншим.

У ст. ст. 277, 278 КПК України чітко розмежовано процедуру складання 
 письмового повідомлення про підозру (зокрема, й коло уповноважених суб’єк-
тів, винятково письмову форму, перелік відомостей, які мають бути у ньому вмі-
щені), а також порядок вручення письмового повідомлення про підозру.

Згідно зі ст.  111 КПК України повідомлення у кримінальному провадженні 
є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи 
суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час і 
місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне 
рішення або здійснену процесуальну дію. Таким чином, вручення повідомлення 
про підозру може розглядатися як процесуальна дія, за допомогою якої особу 
повідомляють про прийняте стосовно неї процесуальне рішення, – письмове по-
відомлення про підозру.

Складовою суддівського імунітету є встановлена законом вимога щодо об-
меженого кола осіб із числа керівництва Генеральної прокуратури України, які 
можуть прийняти процесуальне рішення про початок притягнення судді до кри-

© О. Гладун, 2018
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мінальної відповідальності. Натомість формальне вручення повідомлення про 
підозру судді заступником Генерального прокурора теж не буде належною пра-
вовою гарантією дотримання прав підозрюваного.

Кримінальна процесуальна дихотомія повідомлення про підозру проявляється 
й у порядку його оскарження. Так, визначений у ч. 1 ст. 303 КПК України перелік 
рішень і дій слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудо-
вого розслідування, доповнено повідомленням слідчого, прокурора про підозру.

Обґрунтованість підозри є обов’язковим предметом судового контролю під 
час розгляду клопотань про застосування запобіжного заходу, вирішення пи-
тання про арешт майна. При цьому суд не приймає рішення про скасування 
повідомлення про підозру, але може відмовити у задоволенні відповідних кло-
потань із тих мотивів, що особа не набула статусу підозрюваного. Подекуди із 
зазначених мотивів на підготовчому судовому засіданні приймають рішення про 
повернення обвинувального акта прокурору для усунення недоліків.

Таким чином, письмове повідомлення про підозру є процесуальним рішен-
ням, до змісту якого законом встановлено чіткі формальні вимоги. Прийняття 
цього рішення прокурором або слідчим за погодженням із прокурором зумов-
лює необхідність невідкладного здійснення відповідної процесуальної дії – вру-
чення повідомлення про підозру. Відмежування процесуального рішення у виді 
повідомлення про підозру від процесуальної дії має суттєве значення для вирі-
шення питання щодо належного суб’єкта повідомлення про підозру особі, сто-
совно якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження, та ви-
значення порядку оскарження такого повідомлення.

Ключові слова: кримінальне провадження; повідомлення; підозра; підозрюва-
ний; процесуальне рішення; процесуальна дія; судовий контроль; оскарження.

Повідомлення про підозру є юридичним фактом, що породжує кон-
кретні юридичні наслідки. Згідно із положеннями чинного КПК України1 
з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення розпочинається окрема стадія кримінального проваджен-
ня – притягнення до кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 ст. 3), особа 
набуває процесуального статусу підозрюваного та відповідні права (ч. 1 
ст. 42), розпочинає спливати скорочений строк досудового розслідування 
(ч. 1 ст. 219), строк законного затримання особи без ухвали слідчого судді, 
суду продовжується з 24 до 60 годин (ч. 3 ст. 278). Так, за даними держав-
ної статистичної звітності, упродовж 2016 року повідомлено про підозру 
111 811 особам, у 2017 році – 130 524 особам (+16,7%).

Варто зауважити, що дискусія стосовно правової природи повідом-
лення про підозру розпочалася після набрання чинності КПК України 

1 Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.08.2018). 



60

Олександр Гладун, Олексій Зелінський 

і триває досі. Особливої актуальності вона набуває через необхідність 
 однакового та правильного застосування положень КПК України під час 
повідомлення про підозру особам, щодо яких кримінальне провадження 
здійснюється в особливому порядку, а також оскарження повідомлення 
про підозру до слідчого судді у зв’язку з набранням чинності Законом 
України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII “Про внесення змін до Госпо-
дарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та ін-
ших законодавчих актів” (Закон).

Комплекс проблем, пов’язаних із віднесенням повідомлення про 
підозру до окремого різновиду процесуальних актів, процесуальних дій 
(процесуальної діяльності), визнанням його окремим етапом досудового 
розслідування або інститутом кримінального процесуального права (за-
конодавства), став предметом наукових публікацій О. Баганця, І. Гловюк, 
В. Гринюка, І. Івасюка, О. Капліної, В. Кубальського, Л. Лобойка, В. Маля-
ренка, О. Овчаренка, М. Погорецького, І. Рогатюка, О. Татарова, Л. Уда-
лової, О. Фараон, В. Фаринника й інших учених. Однак, незважаючи на 
значну кількість використаних підходів і висловлених аргументів, єдиної 
позиції із вказаного питання не було досягнуто. 

Отож за мету статті визначено подальший розвиток гіпотези про те, 
що повідомлення про підозру залежно від конкретного контексту може 
бути або процесуальним рішенням, або процесуальною дією, а не водно-
час одним й іншим.

У КПК України розмежовано окремі процесуальні рішення та дії, проте 
не чітко визначений з точки зору такої класифікації характер має не лише 
повідомлення про підозру, а й інші кримінальні процесуальні інститути, 
наприклад, початок досудового розслідування. Так, згідно з ч. 2 ст. 214 
КПК України ‘досудове розслідування розпочинається з моменту внесен-
ня відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань’2 (ЄРДР). Та-
ким чином, для початку досудового розслідування достатнім є вчинення 
відповідних дій (внесення відомостей до ЄРДР) і жодного рішення сто-
совно цього не приймається. Проте очевидно, що перед вчиненням вка-
заних процесуальних дій уповноважений суб’єкт має прийняти рішення 
про початок досудового розслідування. Таке рішення може бути прийня-
то винятково після встановлення приводів і достатніх підстав для почат-
ку досудового розслідування, а його особливістю є відсутність конкрет-
ної процесуальної форми. Тому цілком справедливо стверджувати, що 

2 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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вчиненню будь-якої процесуальної дії передує прийняття рішення про її 
проведення.

У ст. 110 КПК України визначено поняття процесуальних рішень та їх 
форма, що зумовлена передусім категорією суб’єкта прийняття відповід-
ного рішення. Зокрема, процесуальним рішенням слідчого чи прокуро-
ра є постанова, яка виноситься у випадках, передбачених КПК України, 
а також коли слідчий, прокурор визнають це за необхідне. Окремим ви-
дом процесуального рішення визначено обвинувальний акт. На перший 
погляд, повідомлення про підозру формально не може бути віднесено до 
процесуальних рішень, адже воно здійснюється не шляхом винесення 
постанови. Прикметно, що з метою усунення вказаної колізії в науковій 
літературі пропонувалося, щоб рішення стосовно повідомлення про підо-
зру оформлювалося як постанова3.

У ст. ст. 277, 278 КПК України чітко розмежовано процедуру складан-
ня письмового повідомлення про підозру (зокрема, коло уповноваже-
них суб’єктів, винятково письмову форму, перелік відомостей, які мають 
у ньому міститись) і порядок вручення письмового повідомлення про 
підозру. Важливо, що відомості про дату та час повідомлення про підозру, 
тобто про виконану процесуальну дію, а не про складене письмове пові-
домлення, згідно з ч. 4 ст. 278 КПК України ‘невідкладно вносяться слід-
чим, прокурором до Єдиного реєстру досудових розслідувань’4.

Натомість у КПК України не передбачено вичерпного переліку проце-
суальних дій, які можуть бути проведені під час досудового розслідуван-
ня, але чітко визначено форми їх фіксування, найпоширенішою з яких є 
протокол. За загальним правилом, визначеним у ст. 111 КПК України:

<…> повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією (тут 
і далі курсив наш. – О.Г., О.З.), за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий 
суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про 
дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте 
процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію5. 

Таким чином, вручення повідомлення про підозру може розглядатися 
як процесуальна дія, за допомогою якої особу повідомляють про прийня-
те щодо неї процесуальне рішення – письмове повідомлення про підозру. 
При цьому специфікою такої процесуальної дії, як вручення повідомлень, 
зокрема й повідомлення про підозру, є відсутність необхідності додатко-
вої фіксації її результатів у протоколі, адже факт отримання повідомлен-
3 Див.: О Татаров та Д Мірковець, ‘Повідомлення про підозру: проблеми кримінальної процесуальної регла-

ментації’ (2015) 1(97) ІІ(2) Митна справа 270.
4 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
5 Там само. 
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ня підтверджується особистим підписом особи безпосередньо в такому 
повідомленні. Проте вказане не виключає можливості фіксації вручення 
письмового повідомлення про підозру за допомогою технічних засобів 
відповідно до ст. 107 КПК України.

Зазначений підхід щодо відмежування повідомлення про підозру як 
процесуального рішення від такої самої процесуальної дії зумовлює не-
обхідність встановлення суб’єкта, уповноваженого на прийняття цього 
рішення та вчинення відповідної дії, що має важливе значення з огляду 
на наявність особливого порядку кримінального провадження стосовно 
окремої категорії осіб. Так, проблема повідомлення про підозру адвокату 
стала предметом науково-практичного дискусійного обговорення на тему 
“Гра поза правилами: проблемні питання пред’явлення підозри спеціаль-
ному суб’єкту та її обґрунтованість. Різні підходи до правозастосування”, 
проведеного Національною асоціацією адвокатів України6. Своєю чергою, 
рішенням Ради адвокатів України від 23 вересня 2017 року № 222 затвер-
джено ‘роз’яснення положення пункту 13 частини першої статті 23 Закону 
України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” в частині підписан-
ня, повідомлення та/або вручення повідомлення про підозру адвокату як 
спеціально визначеному суб’єкту кримінального провадження’7.

Особливий порядок кримінального переслідування спеціальних 
суб’єктів обумовлений певними об’єктивними обставинами, зокрема під-
вищеними правовими гарантіями незалежності їх службової чи профе-
сійної діяльності та невтручання у таку діяльність інших осіб.

У зв’язку із цим не менш актуальною убачається проблема встанов-
лення належного суб’єкта повідомлення про підозру судді. Так, згідно зі 
ст.  481 КПК України ‘письмове повідомлення про підозру здійснюється 
<…> судді <…> Генеральним прокурором або його заступником’8. У цьо-
му випадку не виникає сумніву, що йдеться саме про повідомлення про 
підозру як певне процесуальне рішення. Якщо ж звернутися до ч. 4 ст. 49 
Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, то в ній закріплено, що 
‘судді може бути повідомлено про підозру у вчиненні кримінального пра-
вопорушення лише Генеральним прокурором або його заступником’9. 

6 ‘Порушення прав адвокатів: опубліковані звіти’ (Закон і бізнес, 22 Травень 2018) <http://zib.com.ua/ua/133022-
porushennya_prav_advokativ_opublikovani_zviti.html> дата звернення 30 Серпень 2018.

7 Рішення Ради адвокатів України про затвердження роз’яснення пункту 13 частини першої статті 23 Зако-
ну України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” від 23 вересня 2017 року № 222. URL: http://unba.
org.ua/assets/uploads/legislation/rishennya/2017-09-23-r-shennya-rau-222_59d4f61c29010.pdf (дата звернення: 
30.08.2018).

8 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
9  Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.

ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 30.08.2018).
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У цій частині, вочевидь, ідеться про вчинення процесуальної дії – вручен-
ня повідомлення про підозру. Отже, використання близьких за змістом 
(проте не ідентичних) словосполучень для регулювання одного правовід-
ношення не виключає їх двозначного тлумачення.

Наприклад, у виправдувальному вироку Козятинського міськрайонно-
го суду Вінницької області (скасований ухвалою Апеляційного суду Він-
ницької області від 28 листопада 2017 року з призначенням нового роз-
гляду в суді першої інстанції) вказано: 

<…> з огляду на положення п. 3 ч. 1 ст. 481 КПК України та ч. 3 ст. 48 Зако-
ну України “Про судоустрій і статус суддів” здійснення письмового повідом-
лення про підозру професійному судді віднесено до виключної компетенції 
Генерального прокурора України або його заступника, що слід вважати необ-
хідним випадком особистого проведення зазначеним прокурором такої про-
цесуальної дії в розумінні п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України. 
За таких обставин Генеральний прокурор України або його заступник не 
вправі доручати здійснення письмового повідомлення про підозру професій-
ному судді слідчому органу досудового розслідування. 
Наведені обставини дають підстави вважати, що у зв’язку з невиконанням 
наведених вимог процесуального закону про порядок здійснення письмового 
повідомлення про підозру особа не набула статусу підозрюваного10.

Аналогічний підхід застосовано Солом’янським районним судом міста 
Києва, зокрема в ухвалі за наслідками розгляду клопотання про засто-
сування запобіжного заходу щодо судді, який підозрювався у вчиненні 
кримінальних правопорушень, зазначається:

<…> якщо письмове повідомлення про підозру підписується одним суб’єк-
том, а вручається іншим суб’єктом, таке письмове повідомлення про підо-
зру не буде відповідати вимогам п. 1, п. 8 ч. 1 ст. 277 КПК України, а відтак 
особа не може вважатись такою, що повідомлена про підозру, тобто не є 
 підозрюваною. 
Де-факто повідомлення про підозру є комплексним нерозривним поєднан-
ням процесуального рішення у вигляді письмового повідомлення та процесу-
альної дії у формі власне здійснення повідомлення шляхом його вручення11.

На противагу вказаній позиції Вищий адміністративний суд Украї-
ни, розглядаючи скаргу на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України про відсторонення судді від посади, зазначив, що ‘норми права 
не містять вимоги щодо вручення письмового повідомлення про підозру 
професійному судді особисто Генеральним прокурором України або його 

10 Вирок Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 21 серпня 2017 року у справі 
№ 133/3695/14-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/68408627 (дата звернення: 30.08.2018).

11 Ухвала Солом’янського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року у справі № 760/12762/18. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74277263 (дата звернення: 30.08.2018).
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заступником’12. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного 
Суду при розгляді справи № 800/536/17 дійшов аналогічного висновку з 
урахуванням того, що: 

Повноваження прокурора визначені статтею 36 КПК України, серед яких 
прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, уповноважений доручати слідчому, органу досудового роз-
слідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшуко-
вих) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або 
давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних 
випадках – особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в по-
рядку, визначеному цим Кодексом.
Відповідно до змісту статті 40 КПК України слідчий зобов’язаний виконувати 
доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі. Невико-
нання слідчим законних вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, 
передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відпові-
дальність13. 

Водночас вказане рішення оскаржене до Великої Палати Верховного 
Суду, яка має вирішити цю проблему, оскільки згідно з ч. 5 ст. 13 Закону 
України “Про судоустрій і статус суддів” ‘висновки щодо застосування 
норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими 
для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяль-
ності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права’14. 

З урахуванням викладеного правильною, на нашу думку, є теза: 
оскільки законом визначено того, хто складає письмове повідомлення 
про підозру, то має бути визначено й того, хто повинен його вручити. 
Адже особа може вважатися підозрюваним лише з того моменту, коли їй 
таке повідомлення вручено, а не тоді, коли його складено, тобто прийня-
то процесуальне рішення. Єдиним винятком із цього правила є ситуація, 
за якої не відомо місцезнаходження такої особи. Лише тоді особа може 
бути визнана підозрюваним без особистого вручення повідомлення про 
підозру.

У будь-якому випадку вручати таке повідомлення також має лише 
уповноважений суб’єкт, бо порушення цього порядку призводить до ви-
знання здобутих надалі доказів недопустимими, скасування юридичного 
факту визнання особи підозрюваною, що й має місце на практиці. Слуш-
ною є висловлена В. Кубальським позиція, згідно з якою ‘повідомлення 

12 Постанова Вищого адміністративного суду України від 18 січня 2016 року у справі № 800/408/15. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/55156554 (дата звернення: 30.08.2018)

13 Рішення Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 2 квітня 2018 року у справі 
№ 800/536/17. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73249693 (дата звернення: 30.08.2018)

14 Про судоустрій і статус суддів (н 9).
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про підозру, складене та вручене не уповноваженими на те особами на 
порушення вимог КПК України, не може породжувати відповідних пра-
вових наслідків’15.

Якщо розглядати спеціальну процедуру повідомлення про підозру 
як елемент суддівського імунітету з точки зору існування двох скла-
дових – складання (підписання) і, відповідно, вручення повідомлення 
про підозру, важливо відповісти на таке запитання: “У чому все- таки 
полягає зміст порушення гарантії захисту від незаконного початку 
кримінального переслідування судді?”. Невже у порушенні власне са-
мої процедури вручення такого повідомлення про підозру, яке підпи-
сано і складено належним суб’єктом? Напевно, ні. Такою гарантією є 
встановлена законом вимога щодо обмеженого кола осіб з числа керів-
ництва Генеральної прокуратури України, які можуть прийняти про-
цесуальне рішення про початок притягнення судді до кримінальної 
відповідальності.

Натомість формальне вручення повідомлення про підозру судді за-
ступником Генерального прокурора теж не буде належною правовою га-
рантією дотримання прав підозрюваного, і з наведеним варто погодитися. 
Тобто абсолютизація цієї процедури і визначення такого повноваження 
лише за Генеральним прокурором чи його заступником не забезпечує тих 
реальних гарантій, які є складовими особливого кримінального процесу-
ального статусу спеціальних суб’єктів. М. Оніщук, коментуючи вказану 
проблему, справедливо зазначає: 

<…> така технічна складова процедури повідомлення про підозру, як його 
вручення, вже не є свідченням про будь-які гарантії суддям, тому цілком при-
родно, що Генпрокурор не повинен їхати до судді і особисто вручати йому 
повідомлення про підозру. Суть цих гарантій полягає в тому, що рішення 
щодо оголошення підозри судді повинен приймати прокурор, який займає за 
статусом позицію не нижче, ніж заступник Генпрокурора16.

Окрім того, не варто забувати, що процесуальна дія стосовно вручення 
повідомлення про підозру може відбуватися й в іншому порядку, зокрема 
у випадку неможливості такого вручення – у спосіб, передбачений КПК 
України для вручення повідомлень. Так, згідно з ч. 3 ст. 111 КПК України 
‘повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється <…> у поряд-
ку, передбаченому главою 11 цього Кодексу’17, тобто відповідно до поряд-
ку здійснення виклику в кримінальному провадженні. 

15  В Кубальський, ‘Повідомлення про підозру: правозастосовні аспекти’ (2017) 1(46) Судова апеляція 64.
16 С Глушко ‘Кто должен вручать подозрение судье: в ожидании решения Большой Палаты ВС’ Судово- 

юридична газета (Київ, 18 Червень 2018) 15–23 (434–442) 3–4. 
17 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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Як відомо, такий виклик здійснюють ‘шляхом вручення повістки про 
виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним 
зв’язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою’ (ч. 1 ст. 135 
КПК України)18. Відтак, якщо дотримуватися позиції, що вручення пові-
домлення про підозру судді як процесуальну дію має здійснювати винят-
ково Генеральний прокурор або його заступник, то й відправити це пові-
домлення поштою чи іншими засобами зв’язку теж можуть лише вказані 
посадові особи. Принаймні таке враження може скластися з огляду на те, 
що згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України ‘підозрюваним є особа <…> щодо якої 
складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок 
невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вру-
чення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень’19. 
Така ідея навряд чи може бути підтримана. 

Не можна також погодитись із твердженням, що, доручаючи вручити 
письмове повідомлення про підозру прокурору, який здійснює повнова-
ження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, посадові 
особи намагаються зняти з себе відповідальність за незаконне притяг-
нення спеціального суб’єкта до кримінальної відповідальності, оскільки 
цілком зрозуміло, що саме той, хто підписав повідомлення про підозру, 
й несе юридичну відповідальність за відповідне процесуальне рішення.

Звичайно, мають бути дотримані й інші правові гарантії цієї процесу-
альної дії. Так, вручення повідомлення має відбуватися ‘в день його скла-
дення’ (ч. 1 ст. 278 КПК України), супроводжуватися врученням ‘пам’ят-
ки про процесуальні права та обов’язки’ підозрюваного (ч. 8 ст. 42 КПК 
України)20. Проте, як уже наголошувалося, у Законі чітко не передбачено 
вручення повідомлення про підозру винятково тим, хто його склав. Вру-
чати таке повідомлення, без сумніву, має лише уповноважений суб’єкт. 
І ним є або прокурор – процесуальний керівник у кримінальному про-
вадженні, або прокурор, який склав (підписав) це повідомлення.

Кримінальна процесуальна дихотомія повідомлення про підозру про-
являється й у порядку його оскарження. Так, після набрання чинності 
Законом, визначений у ч. 1 ст. 303 КПК України перелік рішень і дій слід-
чого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового роз-
слідування, доповнено повідомленням слідчого, прокурора про підозру. 
Правом на таке оскарження наділені підозрюваний, його захисник або 
законний представник

18 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
19  Там само.
20  Там само.
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<…> після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчи-
ненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі 
про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримі-
нального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом21. 

Встановлення часового проміжку, після закінчення якого настає право 
на оскарження повідомлення про підозру, треба розглядати як необхід-
ну умову дотримання вимог розумності строків кримінального прова-
дження, складовими яких є строки досудового розслідування, визначені у 
ст. 219 КПК України, та положення ч. 2 ст. 283 КПК України, згідно з якою:

<…> 2. Прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення 
особі про підозру здійснити одну з таких дій: 
1) закрити кримінальне провадження; 
2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності; 
3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосуван-
ня примусових заходів медичного або виховного характеру22.

За наслідками розгляду скарги на повідомлення про підозру слідчий 
суддя відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст. 307 КПК України має право постановити 
ухвалу про його скасування. Не виникає сумніву в тому, що зазначений 
порядок полягає в оскарженні обґрунтованості повідомлення про підозру 
як процесуального рішення та жодним чином не пов’язаний із порушен-
нями процедури такого повідомлення – процесуальної дії.

Задовго до запровадження вказаних змін суди в окремих випадках 
розглядали скарги на порушення порядку повідомлення про підозру на 
підставі п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, зокрема у зв’язку з нездійсненням 
слідчим чи прокурором процесуальних ‘дій, які він зобов’язаний вчинити 
у визначений в цьому Кодексі строк’23. Посилання на такі судові рішення 
наводить у своєму блозі адвокат Т. Безпалий24. Щоправда, переважна біль-
шість судів відмовляють у відкритті провадження за вказаними скаргами, 
посилаючись на неможливість оскарження повідомлення про підозру в 
зазначеному порядку.

Доволі часто знаковою у цьому аспекті визнають ухвалу Рівненського 
міського суду Рівненської області в справі № 569/81/16-к. Проте підставою 
для скасування оспорюваного у зазначеній справі рішення слідчого щодо 
вручення підозри стало не так те, що повідомлення було ‘вручено з пору-

21  Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
22  Там само.
23  Там само.
24 Див.: Т Безпалий, ‘Скасування повідомлення про підозру’ (Ліга. Блоги) <http://blog.liga.net/user/tbezpalyy/

article/30431> дата звернення 30 Серпень 2018.
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шенням вимог ст. 278 КПК України брату підозрюваного’25, як насамперед 
відсутність у письмовому повідомленні відомостей, що є обов’язковими 
згідно зі ст. 277 КПК України:

<…> погодження прокурора та його підпису, повних анкетних даних підо-
зрюваного, змісту підозри, стислого викладу фактичних обставин кримі-
нального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому чис-
лі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, 
відомих на момент повідомлення про підозру’26. 

Таким чином, визначальними для скасування підозри стали саме сут-
тєві недоліки повідомлення про підозру як відповідного процесуального 
рішення.

Обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального правопо-
рушення є обов’язковим предметом судового контролю під час розгляду 
клопотань про застосування запобіжного заходу (ч. 1 ст. 194 КПК Украї-
ни), вирішення питання про арешт майна (ч. 2 ст. 173 КПК України). При 
цьому суд не приймає рішення про скасування повідомлення про підозру, 
але може відмовити у задоволенні відповідних клопотань із тих мотивів, 
що особа не набула статусу підозрюваного як через невідповідність по-
відомлення про підозру вимогам щодо його змісту, так і у зв’язку з пору-
шенням процедури його здійснення.

Інколи із зазначених мотивів на підготовчому судовому засіданні при-
ймаються рішення про повернення обвинувального акта прокурору для 
усунення недоліків. Наприклад, в ухвалі Вільнянського районного суду 
Запорізької області констатовано:

<…> вручення повідомлення про підозру судді здійснив не Генеральний про-
курор або його заступник, а інша особа, в зв’язку з чим особа не може вважа-
тися такою, яка у встановленому законом порядку під час досудового розслі-
дування набула статусу підозрюваного27.

На підставі ухвали Апеляційного суду Херсонської області від 25 черв-
ня 2018 року залишено в силі ухвалу Верхньорогачицького районного 
суду, згідно з якою обвинувальний акт у кримінальному провадженні по-
вернуто прокурору через невідповідність вимогам КПК України. Відпо-
відно до рішення суду: 

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 36, ст. 278, ст. 481 КПК України в обвинувальному 
акті відсутні дані про те, що заступник Генерального прокурора <…> є про-

25 Ухвала Рівненського міського суду Рівненської області від 11 січня 2016 року у справі № 569/81/16-к. URL: 
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/55139205 (дата звернення: 30.08.2018).

26 Там само.
27 Ухвала Вільнянського районного суду Запорізької області від 6 квітня 2018 року у справі № 201/6489/16-к. 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/73301384 (дата звернення: 30.08.2018).
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цесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, що дає йому 
право складати і повідомляти про підозру судді <…> тобто повідомлення про 
підозру здійснено особою, не наділеною процесуальними повноваженнями. 
Зазначене свідчить про відсутність у особи відповідного процесуального ста-
тусу підозрюваного, а відтак обвинувальний акт складено у кримінальному 
провадженні стосовно особи, яка не набула статусу підозрюваної особи28. 

Однак викладена позиція, на нашу думку, необґрунтована, адже пов-
новаження заступника Генерального прокурора щодо повідомлення про 
підозру судді передбачені у спеціальній нормі ст. 481 КПК України та 
 зумовлені зайняттям відповідної керівної посади в органах прокуратури, 
а не включенням його до складу групи процесуальних керівників кримі-
нального провадження, що здійснюється відповідно до ст. 37 КПК Украї-
ни. Тим більше, заступник Генерального прокурора згідно зі ст. 3 КПК 
України має статус керівника органу прокуратури.

Таким чином, доходимо висновку, що письмове повідомлення про 
підозру є процесуальним рішенням, до змісту якого законом встановлено 
чіткі формальні вимоги. Прийняття цього рішення прокурором або слід-
чим за погодженням із прокурором зумовлює необхідність невідкладного 
здійснення відповідної процесуальної дії – вручення повідомлення про 
підозру. Відмежування процесуального рішення у виді повідомлення про 
підозру від процесуальної дії щодо його вручення має велике значення 
для вирішення питання про належного суб’єкта повідомлення про підо-
зру особі, стосовно якої здійснюється особливий порядок кримінального 
провадження, та визначення порядку оскарження такого повідомлення. 
Проведений аналіз судової практики засвідчив, що порушення процеду-
ри вручення повідомлення про підозру може бути підставою для оскар-
ження нездійснення процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов’я-
зані вчинити (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України). Водночас суттєві недоліки 
 письмового повідомлення про підозру можуть бути підставою для ска-
сування його як процесуального рішення у порядку, визначеному в п. 10 
ч. 1 ст. 303 КПК України. Набуття особою статусу підозрюваного, зокрема 
прийняття стосовно неї процесуального рішення у виді повідомлення про 
підозру та дотримання встановленого законом порядку його вручення, 
також є предметом судового контролю під час розгляду клопотання про 
застосування запобіжного заходу, підготовчого судового засідання.

28 Ухвала Апеляційного суду Херсонської області від 25 червня 2018 року у справі № 651/10/18. URL: http://
www.reyestr.court.gov.ua/Review/74916311 (дата звернення: 30.08.2018).
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NOTICE OF SUSPICION: 
CRIMINAL PROCEDURE DICHOTOMY

Abstract. Notice of suspicion is a juridical fact that causes exact juridical 
consequences. Th e discussion on the legal nature of a notice of suspicion was initiated 
aft er the Criminal Procedure Code of Ukraine (CPC of Ukraine) came into force and 
has not yet been suspended.
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Th e purpose of the article is to further develop the hypothesis that a notice of suspicion 
depending on a particular context may be a procedural decision or a procedural action, 
but not both at the same time.

Arts. 277, 278 of the CPC of Ukraine clearly distinguish between the procedure for 
drawing up a written notice of suspicion (including the pool of authorized entities, 
exclusively written form, list of information to be included therein), and the procedure 
for delivering a written notice of suspicion.

According to Art. 111 of the CPC of Ukraine a notice in a criminal proceeding is 
a procedure action by which an investigator, prosecutor, investigative judge or court 
informs a certain participant of a criminal proceeding of the date, time, and place of 
conducting the relevant procedure act, or of a procedure decision taken, or procedure 
action performed. Th us, the delivery of a notice of suspicion may be regarded as a 
procedure action by which a person is informed of a procedure decision made in 
respect of him/her – a written notice of suspicion.

Th e component of judicial immunity is a requirement set by law to limit a number 
of persons from the Prosecutor General’s Offi  ce of Ukraine who may take a procedure 
decision on the commencement of prosecution of a judge. Instead, the formal 
submission of a notice of suspicion to the judge by the Deputy Prosecutor General will 
also not be a legal guarantee of the rights of the suspect.

Th e criminal procedure dichotomy of a notice of suspicion is also apparent in the 
procedure of its appeal. So, as defi ned in Part 1 of Art. 303 of the CPC of Ukraine, a list 
of decisions and actions of an investigator or prosecutor, which may be appealed during 
the pre-trial investigation, is supplemented by a notice of suspicion of an investigator, 
prosecutor.

To provide grounds for a suspicion is a mandatory subject of judicial control when 
considering requests for the application of a preventive measure, resolving the issue 
of seizure of property. At the same time, the court does not decide to cancel a notice 
of suspicion, but may refuse to satisfy the relevant petitions on the grounds that a 
person has not acquired the status of the suspect. Some of the above motives at the 
preparatory court session causes the return of the indictment to a prosecutor to remedy 
the shortcomings.

Th us, a written notice of suspicion is a procedure decision and law sets clear 
formal requirements to its content. Th e adoption of this decision by a prosecutor or an 
investigator, in agreement with a prosecutor, necessitates the immediate implementation 
of the relevant procedural act, the delivery of a notice of suspicion. Th e delimitation 
of a procedure decision in the form of a notice of suspicion from a procedure action is 
essential to resolving the issue of the proper subject of a notice of suspicion to a person 
in respect of which a special procedure for criminal proceedings is being conducted, 
and to determine the procedure for appealing such a notice.

Keywords: criminal proceedings; notice; suspicion; suspect procedure decision; 
procedure action; judicial control; appeal.
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НОВІ ЗАКОНОДАВЧІ ПІДХОДИ 
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Анотація. Відповідно до запроваджених із 15 березня 2018 року змін у Кри-
мінальному процесуальному кодексі України (КПК України) встановлено новий 
порядок обрахування строків досудового розслідування та їх продовження. Вод-
ночас прийняті законодавчі норми містять певні концептуальні прорахунки, що 
породжують проблеми на практиці.

Метою статті є висвітлення чинного порядку перебігу строків досудового 
розслідування, проблем застосування КПК України в цій частині та окреслення 
шляхів їх вирішення.

Згідно з новою редакцією ст. 219 КПК України cтрок досудового розслідуван-
ня обчислюють із моменту внесення відомостей про кримінальне правопору-
шення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР). Сьогодні виокрем-
лено два періоди, з яких складається загальний строк досудового розслідування: 
1) час до дня повідомлення особі про підозру; 2) час із дня повідомлення особі 
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 

Низка труднощів на практиці пов’язана із застосуванням чинної редакції 
абзацу  2  ч.  3 ст.  219  КПК  України, в якій передбачено, що строк із дня вине-
сення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасу-
вання слідчим суддею включається у строки досудового розслідування. Наразі 
це положення дає можливість стороні захисту для зловживань процесуальни-
ми засобами, внаслідок чого підозрюваний може уникнути реагування держави 

Нові правила обчислення строків 
досудового розслідування

© І. Єрьоменко, 2018
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на вчинений ним навіть особливо тяжкий злочин із суто формальних підстав. 
Зарахування такого строку до загального строку досудового розслідування має 
відбуватися винятково у випадку прийняття незаконних рішень слідчим і про-
курором під час вирішення питання про зупинення чи відновлення криміналь-
ного провадження.

Відтепер продовження строку досудового розслідування здійснюють проку-
рор і слідчий суддя. При цьому строк досудового розслідування до повідомлен-
ня особі про підозру у вчиненні злочину слідчий суддя може продовжити не-
одноразово і, як випливає із законодавчої конструкції, саме на вказаний період 
часу, а не у його межах, що не завжди  виправдано.

Убачається необґрунтованою практика суду стосовно відмови у продовженні 
строку досудового розслідування лише на тій підставі, що попередньо вказаний 
строк прокурор не продовжив до трьох місяців. 

У зв’язку з недоліками нормотворчої техніки ст. 284 КПК України містить два 
п. 10, що відображають різні підстави для закриття кримінального провадження. 

За результатами проведеного дослідження автор визнає за доцільне визна-
чення у КПК України моментом відліку строків досудового розслідування час 
реєстрації кримінального правопорушення у ЄРДР. Водночас запропоновано 
внести зміни до порядку обрахування строків досудового розслідування у зупи-
нених кримінальних провадженнях, а також відкоригувати положення закону в 
частині продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі 
про підозру та закриття кримінальних проваджень.

Ключові слова: досудове розслідування; розумні строки; строки досудового 
розслідування; кримінальне провадження; продовження строків; закриття кри-
мінального провадження.

У ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження 
визначено ‘забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслі-
дування’1 кримінальних правопорушень. Виконання вказаного завдан-
ня можливе винятково шляхом проведення досудового розслідування 
у розумні строки. Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України розумність 
строків є однією із загальних засад кримінального провадження, якій ма-
ють відповідати зміст і форма кримінального провадження, а її реалізація 
спрямована на недопущення затягування кримінального процесу. 

Відповідно до Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII “Про 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Ци-
вільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного су-

1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 13.08.2018).
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дочинства України та інших законодавчих актів”2 (Закон) у КПК України 
передбачено кардинально новий підхід щодо визначення моменту відліку 
строків досудового розслідування, їх тривалості, порядку продовжен-
ня та наслідків спливу. Водночас у новому порядку визначення строків 
досудового розслідування є певні концептуальні прорахунки та суттєві 
ризики для виконання завдань кримінального провадження. Недостатня 
наукова обґрунтованість прийнятих законодавчих норм і проблеми їх ре-
алізації, а також відсутність напрацьованої практики з означених питань 
зумовили актуальність і прикладне значення теми цього дослідження.

На науковому рівні питання, пов’язані зі строками досудового розсліду-
вання, їх функціональним призначенням та оптимізацією, вивчали такі вче-
ні, як: С. Бекешко, І. Гловюк, О. Гончаренко, А. Гуляєв, С. Заїка, О. Кучинська, 
О. Ларін, Н. Неледва, В. Маляренко, Г. Мацьків, О. Михайленко, Г. Сисоєнко, 
М. Строгович, Д. Супрун, О. Толочко, Е. Трегубов, С. Фомін, М.  Чельцов, 
О. Яновська й інші. Однак проблеми визначення максимальних меж строків 
досудового розслідування та забезпечення їх дотримання науковці майже 
не розглядали. Крім того, проведення своєчасного досудового розслідуван-
ня набуває особливого значення з огляду на внесені до КПК України зміни.

Метою статті є висвітлення чинного порядку перебігу строків досу-
дового розслідування, проблем застосування КПК України в цій частині 
та окреслення шляхів їх вирішення.

Відповідно до нової редакції ст. 219 КПК України:
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомо-
стей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням 
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 
клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до 
дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження3.

Також у вказаній статті визначено максимальні межі таких cтроків. 
У послідовному зв’язку з внесеними змінами ст. 284 КПК України допов-
нено новим пунктом, в якому передбачено додаткову підставу для закрит-
тя кримінального провадження – закінчення строків досудового розслі-
дування, визначених у ст. 219 КПК України. Вказані доповнення набрали 
чинності 15 березня 2018 року, ‘не мають зворотної дії в часі та застосо-
вуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення 

2 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодек-
су України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 
3 жовтня 2017 року № 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2 (дата звернення: 
02.08.2018)

3 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих 
змін’4 (п. 4 § 2 “Прикінцеві положення” розділу 4 Закону). 

Варто зазначити, що спроби визначити моментом відліку строку досу-
дового розслідування саме час його початку здійснювалися і до внесення 
проекту вже прийнятого Закону, відповідно до якого врешті встановлено 
чіткі межі досудового розслідування. Так, з метою дотримання розумних 
строків проведення досудового розслідування у Верховній Раді України 
було зареєстровано законопроект від 18 березня 2016 року № 4270 “Про 
внесення змін до статті 276 Кримінального процесуального кодексу Украї-
ни”, де запропоновано таку редакцію: 

У випадку невручення письмового повідомлення про підозру в межах 6 мі-
сяців прокурор, слідчий суддя зобов’язані закрити провадження у справі з 
підстав, передбачених ст. ст. 283, 284 цього Кодексу. У виняткових випадках 
строк вручення письмового повідомлення про підозру може бути продовже-
ний слідчим суддею до 12 місяців5. 

Обчислення строку досудового розслідування з дня, коли його було 
розпочато, не суперечить положенням Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ). Разом із тим встановлення початкового та кінцевого етапів кри-
мінального провадження у контексті початку перебігу розумного строку 
ЄСПЛ визначає у кожному окремому провадженні з урахуванням кон-
кретних обставин справи.

Запроваджені зміни щодо початку відліку строків досудового розслі-
дування з часу внесення відомостей до ЄРДР узгоджені з визначенням 
терміна “досудове розслідування” як стадії кримінального проваджен-
ня, наведеним у ч. 5 ст. 3 КПК України, та положеннями ч. 2 ст. 214 КПК 
Украї ни стосовно початку досудового розслідування. 

Отже, внесені зміни до КПК України щодо відліку строків досудово-
го розслідування з моменту реєстрації кримінального правопорушення 
у ЄРДР  доцільні та можуть слугувати підґрунтям для забезпечення опе-
ративності й ефективності розслідування кримінальних правопорушень. 
Однак запроваджений механізм має певні недоліки.

Проаналізуємо новий порядок обчислення строків досудового розсліду-
вання. Так, у ч. 1 ст. 219 КПК України виокремлено два періоди, з яких склада-

4 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (н 2).

5 Про внесення змін до статті 276 Кримінального процесуального кодексу України (щодо повідомлення про 
підозру): проект Закону України від 18 березня 2016 року  №  4270. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc2_5_1_J?ses=10009&num_s=2&num=4270&date1=&date2=&name_zp=&out_type=&id= (дата звернен-
ня: 02.08.2018).
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ється загальний строк досудового розслідування: 1) час до дня повідомлення 
особі про підозру; 2) час із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення. Обидва періоди досудового розслідування 
мають свої особливості щодо їх тривалості, перебігу та продовження.

У першому випадку строк досудового розслідування становить:
1) шість місяців – у кримінальному провадженні щодо кримінального про-
ступку;
2) дванадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо злочину невели-
кої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або 
особливо тяжкого злочину6. 

У другому випадку:
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину7.

Як бачимо, під час диференціації строків досудового розслідування 
використано єдиний критерій – ступінь тяжкості кримінального право-
порушення. На перший погляд, такий розподіл може видатися не зовсім 
обґрунтованим. Наприклад, розслідування тяжкого злочину – вбивства, 
вчиненого в умовах очевидності (ч. 1 ст. 115 КК України), може потре-
бувати менше часу та процесуальних ресурсів, ніж розслідування тако-
го злочину середньої тяжкості, як заволодіння чужим майном шляхом 
зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчи-
нене за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України). Необ-
хідність більш тривалого проміжку часу для розслідування останнього 
кримінального правопорушення пояснюється складністю способів за-
володіння майном, його приховуванням, а також наявністю неочевид-
них слідів злочинних дій службових осіб. Звичайно, можна дискутувати 
про потребу в доповненні норми закону й іншими критеріями, згідно з 
якими необхідно встановлювати тривалість строку досудового розслі-
дування, наприклад, із урахуванням складності кримінального прова-
дження, ступеня суспільної небезпеки, залежно від умов очевидності 
вчинення злочинів або ж методики розслідування їх окремих катего-
рій. Однак встановлення тривалості строків досудового розслідування 
залежно від тяжкості злочину – це єдиний можливий загальний конт-

6  Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
7  Там само.
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рольний засіб, здатний унеможливити на цьому етапі будь-яку суб’єк-
тивну оцінку та запобігти бездіяльності у кримінальному провадженні. 
При цьому складність кримінального провадження, яка відповідно до 
п. 1 ч. 3 ст. 28 КПК України визначається з урахуванням кількості підо-
зрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо 
яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних 
дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо, є го-
ловним критерієм при вирішенні питання щодо продовження строків 
досудового розслідування.

Таким чином, у Законі встановлено максимально допустимі строки до-
судового розслідування. Разом із тим у КПК України передбачено достат-
ньо норм, спрямованих на недопущення тяганини під час кримінального 
провадження та забезпечення розумності строку досудового розсліду-
вання (ст. ст. 28, 113, 114, 283, 303, 308 тощо). Проте ефективність їх реа-
лізації залежить також від низки інших (позапроцесуальних) чинників, 
зокрема – професіоналізму та порядності слідчих, прокурорів, адвокатів 
і суддів, налагодженої взаємодії між ними, належної організації роботи, 
дієвого контролю та нагляду.

Окремо доцільно звернути увагу на зміни у КПК України в частині об-
рахування строків досудового розслідування у зупинених кримінальних 
провадженнях.

Так, у ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що ‘строк із дня винесен-
ня постанови про зупинення кримінального провадження до винесення 
постанови про відновлення кримінального провадження <…> не вклю-
чається у строки’8 досудового розслідування. Водночас ‘строк із дня ви-
несення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її 
скасування слідчим суддею включається у строки’9 досудового розсліду-
вання. Саме це положення зумовлює труднощі на практиці. Потрібно за-
уважити, що до внесення змін зміст ст. 219 КПК України мав протилежне 
значення, і це було, як убачається, більш обґрунтовано з наведених далі 
міркувань. 

При нормативному регулюванні вказаного питання потрібно було б ви-
ходити із законності зупинення кримінального провадження, а також вра-
ховувати наявність факту умисної бездіяльності слідчого, прокурора щодо 
відновлення досудового розслідування за наявності для цього підстав. 

Зокрема, якщо досудове розслідування зупинене з підстав і в порядку, 
передбаченому в ст. 280 КПК України, тобто законність зупинення було 

8 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
9 Там само.
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підтверджено при розгляді слідчим суддею відповідної скарги, але на час її 
розгляду зникли підстави для зупинення кримінального провадження, то 
вказаний строк не варто зараховуватися до строку досудового розслідуван-
ня. Наприклад, якщо у кримінальному провадженні, що зупинене у зв’язку 
з тяжкою хворобою підозрюваного, яка перешкоджала його участі у кримі-
нальному провадженні, останній після одужання особисто чи через свого 
захисника домігся скасування слідчим суддею цілком законної на час вине-
сення постанови про зупинення досудового розслідування, то з огляду на 
чинну редакцію абзацу 2 ч. 3 ст. 219 КПК України строк, на який криміналь-
не провадження було зупинене, автоматично зараховується до загального 
строку досудового розслідування. Інакше кажучи, сторона захисту може 
штучно, в своїх інтересах регулювати строк досудового розслідування та 
звертатися до слідчого судді з відповідною скаргою саме тоді, коли у разі її 
задоволення строки досудового розслідування взагалі сплинуть. При цьому 
відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України строк досудового розслідування, 
що закінчився, поновленню не підлягає. Згідно з п. 10 ч. 1, абзацом 3 ч. 4 
ст. 284 КПК України прокурор зобов’язаний закрити кримінальне прова-
дження у разі закінчення строку досудового розслідування, визначеного у 
ст. 219 КПК України, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчи-
ненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. 

Як бачимо, положення КПК України дають можливість стороні захи-
сту для зловживань процесуальними засобами. Внаслідок таких недоліків 
у змісті абзацу 2 ч. 3 ст. 219 КПК України підозрюваний може уникнути 
реагування держави на вчинений ним навіть особливо тяжкий злочин із 
суто формальних підстав. Своєю чергою, відповідно до ст. 49 Криміналь-
ного кодексу України (КК України) така особа підлягає звільненню ‘від 
кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня 
набрання вироком законної сили минуло <…> п’ятнадцять років’10.

З огляду на вказані ризики, за наявності інформації про оскарження 
постанови про зупинення кримінального провадження, прокурори во-
ліють самостійно її скасувати, не чекаючи результатів перевірки слідчим 
суддею. Якщо на час відновлення прокурором досудового розслідування 
слідчий суддя вже почав розгляд скарги щодо скасування постанови про 
зупинення досудового розслідування, то наслідком її розгляду має бути 
закриття провадження за скаргою згідно з ч. 2 ст. 305 КПК України

Утім, прокурор не завжди має об’єктивну можливість перевірити на-
явність підстав для відновлення досудового розслідування до скасування 

10 Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2341-14 (дата звернення: 02.08.2018).
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слідчим суддею постанови про зупинення кримінального провадження. 
З огляду на те, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України участь слідчо-
го та прокурора при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність під 
час досудового розслідування не є обов’язковою, прокурор за відсутності 
ефективної процесуальної взаємодії зі слідчим і слідчим суддею може й 
не знати про наявність відповідної скарги та направлені слідчим до суду 
матеріали кримінального провадження. 

При цьому не потрібно забувати, що з огляду на положення ч. 1 ст. 282 
КПК України саме на слідчого та прокурора покладений обов’язок від-
новити шляхом винесення постанови зупинене досудове розслідування, 
‘якщо підстави для його зупинення перестали існувати (підозрюваний 
видужав, його місцезнаходження встановлено, завершено проведен-
ня процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва) <…>’11. 
Передумовою для виконання такого обов’язку, звісно, є отримання сто-
роною обвинувачення інформації та документів, що підтверджують існу-
вання підстав (обставин) для відновлення досудового розслідування. 

Об’єктивна необхідність звернення до слідчого судді зі скаргою на по-
станову про зупинення кримінального провадження може бути зумовле-
на відмовою сторони обвинувачення у задоволенні клопотання про від-
новлення досудового розслідування.

Таким чином, якщо учасники кримінального провадження перед звер-
ненням до слідчого судді зі скаргою на постанову про зупинення кримі-
нального провадження не зверталися до прокурора з клопотанням про 
відновлення досудового розслідування, не повідомляли сторону обви-
нувачення про відсутність підстав для його зупинення, то задоволення 
такої скарги також не має тягнути зарахування у строки досудового роз-
слідування періоду часу із дня винесення постанови про зупинення кри-
мінального провадження до дня її скасування слідчим суддею. 

Вирішенню проаналізованих проблем міг би сприяти виклад абзацу 2 
ч. 3 ст. 219 КПК України у такій редакції: “Строк із дня винесення постано-
ви про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слід-
чим суддею включається у строки досудового розслідування, якщо буде 
встановлено, що прокурором необґрунтовано відмовлено у задоволенні 
клопотання про відновлення досудового розслідування” (курсив мій. – І.Є.).

Запровадження таких змін, з одного боку, унеможливить недобросовіс-
ну реалізацію стороною захисту наданого права на оскарження постанови 
про зупинення досудового розслідування, а з другого – спонукатиме слід-

11 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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чого, прокурора до прийняття виважених рішень із питань зупинення та 
відновлення досудового розслідування з огляду на їхні правові  наслідки.

Зміни щодо порядку продовження строків досудового розслідування 
також мають певні недоліки. 

Відтепер продовження строку досудового розслідування згідно зі 
ст. ст. 294–295-1 КПК України здійснюють прокурор і слідчий суддя.

Прокурора наділено тільки повноваженнями продовжувати строк 
досудового розслідування у кримінальних провадженнях, у яких особі 
повідомлено про підозру в учиненні: 1) кримінального проступку – до 
двох місяців; 2) злочину – до трьох місяців. Обов’язковою умовою такого 
продовження визначено неможливість закінчення досудового розсліду-
вання внаслідок складності провадження.

Відповідно до запроваджених змін у КПК України до повноважень 
слідчого судді віднесено продовження строку досудового розслідуван-
ня: 1) до повідомлення особі про підозру за клопотанням прокурора або 
слідчого, погодженого з прокурором: на строк 6 місяців – у кримінальних 
провадженнях щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості та на строк 
12 місяців – у  кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо 
тяжких злочинів; 2) після повідомлення особі про підозру: до 6 місяців – 
унаслідок особливої складності провадження, за клопотанням слідчого, 
погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим 
заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, 
а також до 12 місяців – внаслідок виняткової складності провадження, за 
клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його 
заступниками. 

При цьому строк досудового розслідування до повідомлення особі про 
підозру у вчинені злочину може бути продовжений слідчим суддею не-
одноразово і, як убачається із законодавчої конструкції “на строк”, саме 
на вказаний період часу, а не у його межах, що не завжди є виправданим. 
Разом із тим відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України на слідчо-
го, прокурора покладено обов’язок зазначити у клопотанні про продов-
ження строку досудового (як до повідомлення про підозру, так і після) 
розслідування найкоротший строк, достатній для потреб досудового 
розслідування. Отже, слідчий, прокурор мають зазначити у клопотанні 
об’єктивно необхідний найкоротший строк, а слідчий суддя зобов’язаний 
продовжити термін досудового розслідування на встановлений у законі, 
тобто максимальний строк, що також є алогічним і потребує заміни по-
няття “на строк”, яке вжито у ч. 1 ст. 294 КПК України, терміном “у межах 
строку”.



82

Інна Єрьоменко 

Доцільно також звернути увагу на необґрунтовану практику щодо від-
мови слідчими суддями у продовженні строку досудового розслідування 
лише на тій підставі, що попередньо вказаний строк не був продовжений 
прокурором до трьох місяців. Зокрема, в ухвалі слідчого судді Зарічного 
районного суду м. Сум від 22 травня 2018 року зазначено, що:

<…> повертаючи клопотання, суд виходить із того, що, вирішуючи у спосіб, 
запропонований слідчим та прокурором, питання про продовження строку 
досудового розслідування до чотирьох місяців без вирішення цього питан-
ня в порядку п. 1 ч. 3 ст. 294 КПК України, суд, таким чином, візьме на себе 
повноваження, віднесені зазначеною нормою до виключної компетенції про-
курора, оскільки строк, на який пропонується продовжити термін слідства, 
включає в себе і період, по якому наведене питання повинен вирішувати тіль-
ки прокурор12.

Аналогічну позицію викладено також у рішеннях Шевченківсько-
го  районного суду м. Чернівців13 і Придніпровського районного суду 
м.  Черкас14.

Однак із наведеними доводами не можна погодитися, адже якщо не-
обхідність продовження строку досудового розслідування одразу до чо-
тирьох місяців є обґрунтованою та заздалегідь відомо, що у тримісячний 
строк досудове розслідування не може бути закінчено (наприклад, триває 
експертиза), то не раціонально, щоб вказаний строк на три місяці про-
довжив прокурор, а потім уже звертатися з відповідним клопотанням до 
слідчого судді. 

У разі відмови у продовженні строку досудового розслідування про-
курор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час його про-
ведення, зобов’язаний протягом п’яти днів закінчити досудове розсліду-
вання – закрити кримінальне провадження або направити його до суду 
(ч. 9 ст. 295, ч. 7 ст. 295-1 КПК України). 

Закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням стро-
ку досудового розслідування здійснюється на підставі п. 10 ст. 284 КПК 
України, яких наразі існує два – через недоліки нормотворчої техніки. За 
загальним правилом, усі кримінальні провадження, у яких строк досудо-
вого розслідування закінчився, підлягають закриттю. Однак з огляду на 
зміст абзацу 1 п. 10 ст. 284 КПК України не можуть бути закриті навіть 
через закінчення строків досудового розслідування кримінальні про-

12 Ухвала слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 22 травня 2018 року у справі № 591/1755/18. URL: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/74138475 (дата звернення: 02.08.2018).

13 Див.: ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 16 травня 2018 року у справі 
№ 727/6184/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74713882 (дата звернення: 02.08.2018).

14  Див.: ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 8 червня 2018 року у справі 
№ 711/4686/18. URL:   http://reyestr.court.gov.ua/Review/74561272 (дата звернення: 02.08.2018).
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вадження, у яких здійснено повідомлення особі про підозру у вчиненні 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи. 
З яких мотивів виокремлені такі категорії злочинів, не зрозуміло. Адже 
існують й інші види злочинів, які мають навіть вищий ступінь суспільної 
небезпеки. Оскільки строки досудового розслідування, що закінчилися, 
поновленню не підлягають, то взагалі відсутній сенс щодо встановлення 
будь-якого винятку із загального правила, тому що усі докази, одержані 
поза межами такого строку, будуть визнані недопустимими. Обвинуваль-
ний акт також не може бути складено та направлено до суду поза межами 
строку досудового розслідування. 

Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що проаналізовані норми 
закону загалом спрямовані на викорінення фактів затягування досудово-
го слідства з боку слідчого, прокурора, проте містять значні прогалини 
в частині обрахування строків досудового розслідування у зупинених 
кримінальних провадженнях, продовження терміну досудового розсліду-
вання, а також закриття кримінальних проваджень. Виправленню таких 
недоліків сприятиме внесення запропонованих до КПК України змін.

Одержані у цій роботі висновки можна використати під час подальшо-
го вивчення проблем дотримання розумних строків у процесі досудового 
розслідування кримінальних правопорушень. До перспектив наступно-
го дослідження хотілося б віднести питання забезпечення прокурором і 
слідчим суддею дотримання розумних строків досудового розслідування.
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NEW LEGISLATIVE APPROACHES TO DETERMINE 
THE DURATION OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION

Abstract. Th e amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine (CPC 
of Ukraine) of March 15, 2018, set a new procedure to determine the duration of a 
pre-trial investigation and its continuation. At the same time, the adopted provisions 
contain certain conceptual mistakes that give rise to problems in practice.

Th e purpose of the article is to highlight the current procedure for the timing of 
a pre-trial investigation, and the problems of applying the CPC of Ukraine in this part, 
and to outline ways of resolving them.

According to the new edition of Art. 219 of the CPC of Ukraine the duration of 
a pre-trial investigation is to be calculated starting from the introduction of information 
about a criminal off ense into the Unifi ed Register of Pre-trial Investigations (URPI). 
Today, two periods are diff erentiated which compose the general duration of a pre-trial 
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investigation: 1) the time until the day the person is informed of the suspicion; 2) the 
time from the day the person is informed of the suspicion of committing a criminal 
off ense.

A number of practical challenges associated with the application of the current 
version of paragraph 2 of part 3 of Art. 219 of the CPC of Ukraine, which stipulates 
that the term from the date of the decision to suspend the criminal proceedings until 
the day it is canceled by an investigative judge shall be included in the duration of 
a pre-trial investigation. Currently, this provision provides the party of defense with an 
opportunity to abuse procedure means, so that a suspect can avoid a state reacting to a 
particularly grave off ense committed by them on purely formal grounds. Entry of such 
a term to the general period of a pre-trial investigation should take place exclusively in 
the case of making illegal decisions by an investigator and a prosecutor when deciding 
on the suspension or restoration of criminal proceedings

From now on, prosecutors and investigative judges will continue the pre-trial 
investigation period. At the same time, the term of the pre-trial investigation before 
notifying a person of a suspicion of committing an off ense may be continued repeatedly 
by an investigator, and, as it follows from the legal structure, it is for a specifi ed period 
of time, and not within its limits, which is not always justifi ed.

It is considered to be unjustifi ed the practice of the court regarding the refusal to 
extend the term of a pre-trial investigation only on the grounds that the prosecutor did 
not extend the pre-specifi ed period to three months.

Because of the rule-making technique mistakes the Art. 284 of the CPC of Ukraine 
contains two paragraphs 10, which refl ect diff erent grounds for the closure of a criminal 
proceeding.

According to the results of the study, the author agrees that the moment to start 
the duration of a pre-trial investigation is a moment of registration of a criminal 
off ence in the URPI. But it is also proposed to amend the procedure to determine the 
duration of a pre-trial investigation in suspended criminal proceedings, and to correct 
the provisions of the law on continuing the terms of a pre-trial investigation until the 
moment a person is informed of the suspicion and a criminal proceeding is closed.

Keywords: pre-trial investigation; reasonable terms; terms of a pre-trial investigation; 
criminal proceeding; extension of deadlines; closure of criminal proceeding.
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СТРОКИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: 
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОНОВЛЕНИХ НОРМ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО 
КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Анотація. Питання строків досудового розслідування розглянуто у працях 
багатьох учених, проте нові зміни до Кримінального процесуального кодексу 
України (КПК України) щодо строків досудового розслідування знову зумовлю-
ють актуальність цієї проблематики. Особливе занепокоєння викликають пи-
тання, що постають у процесі реалізації нових положень КПК України стосовно 
строків досудового розслідування. 

Метою статті є аналіз сучасної нормативної регламентації строків до-
судового розслідування, з’ясування проблем, пов’язаних із її реалізацією, ви-
явлення та оцінка недоліків нормативної регламентації строків досудового 
 розслідування. 

Також у статті наголошено, що нові правила не повною мірою корелюються із 
визначенням моменту спливу розумного строку у практиці Європейського суду 
з прав людини. Вказано на таке: продовження слідчим суддею строків досудово-
го розслідування потребуватиме оцінки ним ефективності досудового розслі-
дування, що традиційно належало до повноважень прокурора. Визначено не-
доліки нормативних формулювань щодо суб’єктів ініціації продовження строку 
досудового розслідування. 

Зроблено висновок про деструктивність впливу нових правил стосовно 
строків досудового розслідування на захист прав потерпілих від кримінальних 
правопорушень  і ефективність досудового розслідування загалом. Такою нор-
мативною регламентацією не вдасться досягти розумного балансу публічних і 
приватних інтересів у кримінальному провадженні. 

Автор пропонує досудове розслідування не обмежувати граничними строка-
ми, а питання про рух кримінальних проваджень, у яких нікому не повідомлено 
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про підозру, вирішувати за допомогою такого процесуального механізму, який 
не ставив би під сумнів можливість захисту особи, суспільства та держави від 
кримінальних правопорушень. 

Ключові слова: строки досудового розслідування; слідчий; прокурор; слідчий 
суддя; повідомлення про підозру; розумність строків.

У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод перед-
бачено, що ‘кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку’1. У кримінальному провадженні цей 
строк обраховується ‘з дня пред’явлення особі “обвинувачення” в авто-
номному та фактичному значенні цього терміна’2, а ‘це може статись як до 
моменту розгляду справи в суді, так і з дня арешту, дня, коли відповідна 
особа була офіційно повідомлена, що проти неї висунуте обвинувачення 
у справі, або з дня, коли було розпочато попереднє слідство’3. Зазначене 
безпосередньо пов’язане з проблематикою строків досудового розсліду-
вання, які є формалізованим засобом забезпечення такого права.

Питання строків досудового розслідування розглянуто у працях таких 
вчених, як Ю. Аленін, В. Волошина, В. Гринюк, Л. Лобойко, В. Павлов-
ський, Д. Письменний, Г. Сисоєнко, О. Торбас, Д. Ягунов та інших. Од-
нак нові зміни до КПК України щодо строків досудового розслідування 
знову привертають увагу до цієї проблематики, окремі аспекти якої уже 
досліджували В. Волошина, Х. Грицак, О. Дроздов, О. Дроздова, О. Корна-
га, Т. Лукашкіна, Є. Немчинов, М. Хавронюк, І. Цюприк, І. Щербак. Однак 
системних спеціальних досліджень цього питання поки що немає. 

Отож метою статті є аналіз сучасної нормативної регламентації 
строків досудового розслідування, з’ясування проблем, пов’язаних із її 
реалізацією, виявлення та оцінка недоліків нормативної регламентації 
строків досудового розслідування. 

Згідно зі змінами, внесеними до КПК України Законом України від 
3 жовтня 2017 року “Про внесення змін до Господарського процесуаль-
ного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Ко-
дексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих ак-
тів”, передбачено кардинально інші, порівняно із редакцією КПК України 
2012 року, правила, зокрема, два режими строків досудового розслідуван-

1 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року № 995_004, ратифіко-
вана Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 
(дата звернення: 19.08.2018).

2 Ващенко проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 26 червня 2008 року, заява 
№ 26864/03. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_401 (дата звернення: 19.08.2018).

3 Меріт проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 30 березня 2004 року, заява 
№ 66561/01. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/980_110 (дата звернення: 19.08.2018).
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ня – до повідомлення про підозру та після повідомлення про підозру – 
відповідно, з різними порядками їх продовження. 

У ст. 219 чинного КПК України, зокрема, вказано:
Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомо-
стей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням 
про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, 
клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до 
дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. 
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня 
повідомлення особі про підозру становить: шість місяців – у кримінальному 
провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців – у кримі-
нальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; ві-
сімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особ-
ливо тяжкого злочину4.

Відповідно до ст. 284 КПК України:
<…> Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до 
моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, за-
значений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний 
строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням 
прокурора або слідчого, погодженого з прокурором <…>  
<…> Слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження та-
кож у разі, коли строк досудового розслідування закінчився та жодній особі 
не було повідомлено про підозру <…>5 . 

Своєю чергою, згідно зі ст. 219 КПК України:
<…> Досудове розслідування повинно бути закінчено: 
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
кримінального проступку; 
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину6.

Як убачається зі ст. 294 КПК України: 
<…> Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досу-
дове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримі-
нального проступку (дізнання) у цей строк, він може бути продовжений ра-
йонним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. 
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове роз-
слідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у 
пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може 
бути продовжений <…> 

4 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 19.08.2018).

5 Там само.
6 Там само.
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1) до трьох місяців – керівником місцевої прокуратури, заступником Гене-
рального прокурора; 
2) до шести місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим 
з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи за-
ступником, заступниками Генерального прокурора; 
3) до дванадцяти місяців – слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодже-
ним з Генеральним прокурором чи його заступниками7. 

При цьому строк досудового розслідування, що закінчився, понов-
ленню не підлягає. Також звернімо увагу на те, що ці правила ‘не мають 
зворотної дії в часі та застосовуються до справ, за якими відомості про 
кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових розслі-
дувань після введення в дію цих змін’8.

Така оновлена нормативна регламентація строків досудового розсліду-
вання зумовлює деякі питання з погляду її практичної реалізації та спів-
відношення з іншими положеннями чинного законодавства і практикою 
Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Насамперед варто зазначити, 
що вказані правила не повною мірою корелюються із визначенням мо-
менту спливу розумного строку в практиці ЄСПЛ, оскільки, хоча і наявні 
випадки, коли ЄСПЛ визнає, що відлік строку провадження може почи-
натися з дня початку досудового розслідування, проте усталеною право-
вою позицією є те, що:

<…> у кримінальних справах “розумний строк”, передбачений статтею 6 па-
раграфа 1 Конвенції, починається з того часу, коли особі було пред’явлено 
обвинувачення <…> “Обвинувачення” відповідно до положень статті 6 пара-
графа 1 може бути визначено як “офіційне повідомлення, надане особі упов-
новаженими представниками влади в підтвердження того, що вона вчинила 
злочин”, тобто надано визначення, яке також відповідає критерію, що “ситуа-
ція (підозрюваного) суттєво погіршилась”9. 

Враховуючи, що на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (ЄРДР) може бути невідомо, яка особа причетна 
до вчинення кримінального правопорушення, то, відповідно, і не можна 
стверджувати про початок спливу розумних строків у тлумаченні ЄСПЛ. 

Нині продовження слідчим суддею строків досудового розслідування 
потребуватиме оцінювання ним ефективності досудового розслідування, 
що традиційно належало до повноважень прокурора. На певні недоліки 

7 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 4).
8 Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 
3 жовтня 2017 року № 2147-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2 (дата звернен-
ня: 02.08.2018).

9 Меріт проти України (н 3).
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такого підходу вказували науковці10. При цьому чітко не регламентовано, 
чи потрібно прокурору – процесуальному керівнику погоджувати клопо-
тання слідчого про продовження строку досудового розслідування, адже 
у ч. 1 ст. 294 КПК України вказано про таке погодження, у ст. ст. 295, 295-1 
про це не зазначено, а в ч. 3 ст. 294 КПК України йдеться про погодження 
лише з керівником органу прокуратури.

Більше того, виникають питання навіть щодо визначення суб’єкта іні-
ціювання продовження строків досудового розслідування: у ч. 1 ст. 294 
та ч. 1 ст. 295 КПК України передбачено як суб’єктів клопотання слідчого 
та прокурора, в п. п. 2 і 3 ч. 3 ст. 294 КПК України – лише слідчого, у ч. 1 
ст. 295-1 КПК України – слідчого та прокурора.

У ч. 1 ст. 294 КПК України закріплено: 
Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до мо-
менту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазна-
чений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний 
строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням 
прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений 
пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу11. 

На певних технічних недоліках цих формулювань було наголошено у 
науковій літературі12.

Окрім того, доцільно зауважити ще про один момент. Буквальне тлума-
чення ч. 1 ст. 219 та ч. 1 ст. 294 КПК України дає змогу вказати, що чітко не 
визначений у КПК України той строк досудового розслідування до пові-
домлення про підозру, який є загальним і зі спливом якого слід вирішувати 
питання про його продовження. Адже з огляду на ч. 1 ст. 294 КПК України 
строк має бути продовжений зі спливом, відповідно, шести, дванадцяти, 
вісімнадцяти місяців. Однак у ч. 1 ст. 284 КПК України чітко регламентова-
но, що ‘слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження 
також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 
цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підо-
зру’13. Якими з цих правил необхідно керуватися при обрахуванні слідчи-
ми, прокурорами строків досудового розслідування, не зрозуміло. 

У разі відмови слідчого судді у продовженні строку досудового розслі-
дування прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів під час 

10 Див.: М Хавронюк, ‘Сім страхів латентних злочинців’ <http://racurs.ua/ua/1817-sim-strahiv-latentnyh-
zlochynciv> дата звернення 19 Серпень 2017.

11 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 4).
12 Див.: Т Лукашкіна, ‘Деякі проблеми визначення підстав для зупинення досудового розслідування в 

кримінальному провадженні України’ в Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практи-
ка правозастосування: монографія (Гельветика 2018) 726.

13 Там само.



91

Строки досудового розслідування: проблеми застосування оновлених норм...

проведення цього досудового розслідування, зобов’язаний протягом п’я-
ти днів винести рішення про закінчення досудового розслідування. Од-
нією з підстав для закриття кримінального провадження визначено таку: 

<…> після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового роз-
слідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлен-
ня особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти 
життя та здоров’я особи14. 

Водночас постає запитання: “Що робити, якщо строк досудового роз-
слідування закінчився, проте особі повідомлено про підозру у вчиненні 
тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи15?” 
Така нормативна регламентація аж ніяк не свідчить про “якість закону” у 
тлумаченні ЄСПЛ. Адже у рішеннях, зокрема, вказано:

<…> вислів “згідно із законом” насамперед потребує, щоб оскаржуване втру-
чання мало певну підставу в національному законодавстві; він також стосу-
ється якості відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було доступне 
відповідній особі, яка, крім того, повинна передбачати його наслідки для 
себе, а також це законодавство повинно відповідати принципу верховенства 
 права16. 

Таким чином, провадження, у яких є повідомлення особі про підозру у 
вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я 
особи, опиняються у “підвішеному стані” – не можуть бути закриті, хоча 
строки розслідування закінчилися. Натомість у ч. 5 ст. 28 КПК України 
чітко передбачено два можливі варіанти: ‘кожен має право, щоб обвину-
вачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового 
розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було 
закрите’17. Постає запитання про долю таких проваджень, відповідь на 
яке за чинних норм КПК України дати не можна. Більше того, потенційно 
можливим є звернення сторони захисту до слідчого судді з клопотаннями 
відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК України щодо встановлення строку для при-
йняття рішення про закінчення досудового розслідування – така прак-
тика мала місце і до початку дії цих норм18. Крім того, закінчення строків 
у таких провадження ставить під сумнів можливість продовження дії у 
цьому провадженні заходів забезпечення кримінального провадження, 

14 Див.: Т Лукашкіна, ‘Деякі проблеми визначення підстав для зупинення досудового розслідування в 
кримінальному провадженні України’ (н 12).

15  Див.: М Хавронюк, ‘Сім страхів латентних злочинців’ (н 10).
16 Михайлюк та Петров проти України: рішення Європейського суду з прав людини від 10 грудня 2009 року, 

заява № 11932/02. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_500 (дата звернення: 19.08.2018). 
17  Кримінальний процесуальний кодекс України (н 4).
18 Див.: І Гловюк, ‘Повноваження слідчого судді та забезпечення розумності строків досудового розслідування: 

проблемні питання реалізації’ (2017) 2(3) Вісник Асоціації слідчих суддів України 36–9.
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оскільки їх потрібно застосовувати на стадії досудового розслідування у 
межах її строків, проте з огляду на положення КПК України щодо продов-
ження строків досудового розслідування слідчий суддя питання стосовно 
цих заходів у разі відмови у продовження строку досудового розслідуван-
ня не вирішує. 

Доволі сумнівним є і те положення, що ухвала слідчого судді, прийнята 
за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудово-
го розслідування, оскарженню не підлягає, адже сторону обвинувачення 
позбавлено можливості довести помилковість або неповноту оцінки до-
водів свого клопотання перед судом апеляційної інстанції.

Частину 3 ст. 219 КПК України було доповнено таким положенням: 
‘Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального про-
вадження до дня її скасування слідчим суддею включається у строки, 
передбачені цією статтею’19. Доцільність вказаних змін пояснити склад-
но, оскільки, приймаючи рішення про зупинення досудового розслі-
дування (а не кримінального провадження, як помилково вказано у 
цій статті), слідчий, прокурор діють на власний розсуд, будучи впев-
неними, що є достатні підстави, передбачені у ст. 280 КПК України, для 
його прийняття. Разом із тим слідчий суддя може надати іншу оцінку 
цій постанові, й станеться так, що після скасування постанови про зу-
пинення досудового розслідування продовжити його строк буде вже 
неможливо, бо він сплине. Більше того, така ухвала не підлягає апеля-
ційному оскарженню. Це здатне звести нанівець усі результати досудо-
вого розслідування, відновлення прав потерпілого від кримінального 
правопорушення, а  загалом – жодним чином не сприяє досягненню 
завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства 
та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і 
законних інтересів учасників кримінального провадження, оскільки у 
такому випадку віддано невиправдану перевагу приватним інтересам.

Однак, мабуть, найбільш критичною є норма ч. 1 ст. 284 КПК України, що 
‘слідчий, прокурор зобов’язані закрити кримінальне провадження також у 
разі, коли строк досудового розслідування закінчився та жодній особі не 
було повідомлено про підозру’20, бо на відміну від випадків, коли закін-
чилися строки після повідомлення про підозру, тут немає винятків щодо 
“тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи”. 

У контексті викладеного слушною убачається думка О. Дроздова й 
О. Дроздової:

19 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 4).
20 Там само.
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Згідно з Декларацією прав людини на державу покладається обов’язок охо-
роняти та забезпечувати правопорядок у суспільстві та своєчасно реагува-
ти на порушення, тобто розслідувати вчинений злочин, встановити винних і 
відшкодувати потерпілій особі збитки. Також, наприклад, у процесуальному 
аспекті статей 2 (Право на життя) та 3 (Заборона катування) Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод передбачено здійснення ефек-
тивного розслідування події кримінального правопорушення. Важливим є 
розуміння відмінності між строками досудового розслідування та строками 
давності притягнення особи до відповідальності. У першому випадку строки 
стосуються розслідування державою факту злочину і є головним її обов’яз-
ком, закріпленим як на національному, так і на міжнародному рівні. Тобто 
закриття слідчим справи, якщо протягом року нікому не було повідомлено 
про підозру, фактично знімає з держави обов’язок розслідування злочинів, 
що, безумовно, суперечить міжнародним стандартам21. 

І. Цюприк, своєю чергою, вказує:
<…> закриття з підстав, визначених у абзаці 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, окре-
мих категорій кримінальних проваджень (насамперед про тяжкі та особли-
во тяжкі злочини проти основ національної безпеки України, проти життя 
та здоров’я особи, волі, честі та гідності особи, статевої свободи та статевої 
недоторканості, громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху 
та експлуатації транспорту, громадського порядку та моральності, злочини 
у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, 
забезпечення призову та мобілізації, злочинів проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та 
злочинів проти журналістів, правосуддя, встановленого порядку несення 
військової служби, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, 
а також вчинені організованими групами чи злочинними організаціями) 
може призвести до зростання злочинності та інших негативних наслідків, 
пов’язаних із порушенням прав і свобод людини, громадської та національної 
безпеки держави22. 

Відповідно, доцільною убачається пропозиція досудове розслідування 
вказаної категорії кримінальних правопорушень не обмежувати гранич-
ними строками (з дня внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення 
про підозру). 

Тобто можна стверджувати, що інтереси потерпілих від кримінальних 
правопорушень, інтереси держави та суспільства зовсім не враховують-
ся, крім того, ця норма містить суттєві корупційні ризики, тому питання 
потрібно вирішувати не через вибіркове виведення певного кола кримі-
нальних проваджень з-під дії норм, зазначених у абзаці 2 ч. 1 ст. 284 КПК 
України, а шляхом повернення до обрахування строку досудового розслі-

21 О Дроздов та О Дроздова, ‘Аналітичний огляд окремих змін до Кримінального процесуального кодексу 
України, прийнятих законом № 2147-VIII’ <http://unba.org.ua/assets/uploads/8eb4f3b02533a3c0ed03_fi le.pdf> 
дата звернення 19 Серпень 2018.

22 І Цюприк, ‘Напрями удосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства 
України в контексті змін до КПК України’ (2018) 1 Вісник прокуратури 30–1.
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дування з моменту повідомлення про підозру, що, до речі, не суперечить 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Таким чином, уведення в законодавство та практику двох режимів 
строків досудового розслідування можна оцінити критично, оскільки це 
може деструктивно вплинути і на захист прав потерпілих від криміналь-
них правопорушень, і на ефективність досудового розслідування зага-
лом. Такою нормативною регламентацією не вдасться досягти розумного 
балансу публічних і приватних інтересів у кримінальному провадженні. 
Питання щодо руху кримінальних проваджень, у яких нікому не повідом-
лено про підозру, потрібно вирішувати за допомогою такого процесуаль-
ного механізму (механізмів), який не ставив би під сумнів можливість 
захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, 
передусім потерпілого від кримінального правопорушення.
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TIME FRAME OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION:
PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF UPDATED NORMS 

OF CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE

Abstract. Th e question of the time frame of a pre-trial investigation was considered 
in the works of many scientists, however, new changes to the Criminal Procedure Code 
of Ukraine (CPC Ukraine) regarding the time frame of a pre-trial investigation again 
determine the relevance of this issue. Of particular concern there are questions arising 
in the process of implementing the new provisions of the Criminal Procedure Code of 
Ukraine regarding the time frame of a pre-trial investigation.

Th e purpose of the article is to analyze the current regulatory framework for the 
terms of a pre-trial investigation, to clarify problems related to its implementation, to 
identify and assess the shortcomings of the regulatory framework for the time frame of 
a pre-trial investigation.

Also in the article it is noted that the new rules do not fully correspond with the 
determination of the time of expiration of a reasonable period in the practice of the 
European Court of Human Rights. Th e following is indicated: the continuation by the 
investigative judge of the terms of a pre-trial investigation will require them to evaluate 
the eff ectiveness of the pre-trial investigation, which traditionally belonged to the 
powers of the prosecutor. Th e shortcomings of the normative formulations regarding 
the subjects of initiation of the extension of the period of a pre-trial investigation are 
identifi ed.

Th e conclusion is made about the destructive eff ect of the new rules regarding the 
timeframe of a pre-trial investigation in defense of the rights of victims of criminal 
off enses and on the eff ectiveness of a pre-trial investigation in general. Such a regulation 
will not be able to achieve a reasonable balance of public and private interests in 
criminal proceedings.

Th e author suggests that a pre-trial investigation should not be limited to deadlines, 
and the issue of the movement of criminal proceedings in which no one was informed 
of suspicion should be solved using a procedural mechanism that would not question 
the possibility of protecting individuals, society, and the state from criminal off enses.

Keywords: terms of pre-trial investigation; investigator; prosecutor; investigative 
judge; notice of suspicion; reasonableness of terms.
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НОВИЙ ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРОЦЕСУАЛЬНИМ 

КОДЕКСОМ УКРАЇНИ: ЗДОБУТКИ ТА ПРОРАХУНКИ

Анотація. Зважаючи на процеси реформування та з метою якнайкращого їх 
забезпечення законодавець постійно змінює положення Кримінального проце-
суального кодексу України (КПК України). Не становлять винятку й положення 
кримінального процесуального законодавства, які врегульовують порядок залу-
чення експерта у кримінальному провадженні.

Метою дослідження є аналіз новел кримінального процесуального законо-
давства в частині визначення залучення експерта для проведення експертизи 
задля встановлення позитивних і негативних наслідків таких змін.

Вказано на недоліки ідеї та нормативної регламентації цієї процедури. За-
значено, що для сторони обвинувачення такі зміни значно обмежують процесу-
альну самостійність слідчого, а також ускладнюють процедуру досудового роз-
слідування, оскільки слідчий має звернутися з клопотанням до слідчого судді, 
попередньо погодивши його із прокурором, відтак процес залучення експерта 
стає більш тривалим. Сторона захисту сьогодні не має можливості самостійно 
залучити експерта для проведення будь-якого експертного дослідження, навіть 
за власні кошти, а звернення з клопотанням до слідчого судді не гарантує його 
задоволення.

© І. Гловюк, О. Торбас, 2018

Вісник Національної академії прокуратури України, 2018, 2(54), с. 97–108
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Наголошено на незабезпеченні реалізації засади змагальності сторін і свобо-
ди у поданні ними до суду своїх доказів та в доведенні перед судом їх перекон-
ливості під час розгляду клопотання про залучення експерта слідчим суддею. 
Адже особі, яка подала клопотання, повідомляють про місце та час його роз-
гляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, 
коли участь такої особи визнано слідчим суддею обов’язковою. Своєю чергою, 
про обов’язкове повідомлення іншої сторони у КПК України не йдеться. Слід-
чий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціа-
тивою заслухати будь-кого зі свідків або дослідити будь-які матеріали, що мають 
значення для вирішення клопотання, але заслуховування іншої сторони не пе-
редбачено. Протилежна сторона і не знатиме, що ініційовано та (або) проводять 
експертизу, навіть обов’язкову, оскільки у КПК України не передбачено обов’яз-
ку повідомляти сторону, вручати (направляти) їй копії клопотання з додатками. 

Співавтори пропонують два режими залучення експерта у кримінальному 
провадженні: у випадках, коли залучення експерта є обов’язковим (ч. 2 ст. 242 
КПК України) – експертизу проводить експерт за зверненням сторони кримі-
нального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду; у разі, коли за-
лучення експерта не є обов’язковим, експерта залучають за дорученням слідчого 
судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Ключові слова: експертиза; залучення експерта; сторони; слідчий суддя; суд.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України 
(КПК України) ‘завданнями кримінального провадження є захист особи, 
суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 
свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження’1 
тощо. У зв’язку з процесами реформування, а також із метою кращого за-
безпечення вказаних завдань законодавець постійно змінює положення 
КПК України. Не стали винятком і положення кримінального процесу-
ального законодавства, якими врегульовано порядок залучення експерта 
у кримінальному провадженні. 

Окреслені питання, враховуючи нетривалий період дії цих положень 
КПК України, маловивчені, хоча їх дослідженню присвятили свої роботи 
М. Каліновська, О. Калужна, С. Крушинський, О. Старенький, І. Цюприк, 
І. Щербак та інші вчені.

Зокрема, О. Калужна за результатами опрацювання питань:
<…> а) навіщо законодавець передав залучення експерта на стадії досудо-
вого розслідування на рішення слідчого судді? б) якою буде дієвість й ефек-
тивність цієї новели? в) чи виконуватиме ця новела свою регулятивну мету 
– перевірку законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і 

1 Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. URL: http://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 03.10.2018).
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свобод осіб у кримінальному провадженні та недопущення їх порушень вна-
слідок проведення експертизи <…>2

робить висновок, що:
<…> передання вирішення питання про проведення судової експертизи з ме-
тою запобігання затягуванню строків досудового розслідування на судовий 
контроль є механізмом дублюючим, тавтологічним і <…> неефективним від-
носно цієї мети, а тому, очевидно, зайвим і обтяжливим процес3. 

Своєю чергою, І. Цюприк вказує: 
З метою забезпечення дотримання розумних строків досудового розсліду-
вання вбачається недоцільним отримання доручення слідчого судді на при-
значення експертизи для з’ясування питань, які обов’язково мають бути 
з’ясовані експертом, оскільки необхідність розгляду слідчими суддями кло-
потань слідчих (прокурорів) про призначення судово-медичних експертиз 
для встановлення причин смерті призведе до значного збільшення наванта-
ження на слідчих суддів4.

Учений запропонував зміни та доповнення до КПК України щодо про-
ведення експертизи у випадках, передбачених у ч. 2 ст. 242 КПК України, 
на підставі постанови слідчого чи прокурора5. 

С. Крушинський і М. Каліновська зазначають, що ‘таке регулюван-
ня має як позитивні, так і негативні наслідки для сторін кримінального 
 провадження’6. 

На думку О. Старенького:
<…> наведені пропозиції повністю нівелюють дію засади змагальності у кри-
мінальному процесуальному доказуванні; суперечливою є пропозиція за-
конодавця з приводу того, що слідчий суддя самостійно визначає експерта, 
якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити 
проведення експертизи; законодавець так і не наділив нормативною можли-
вістю потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 
провадження, залучати експерта для проведення експертизи7.

І. Щербак зазначає про ‘незрозумілість з практичної точки зору змін 
до КПК України, які передбачають проведення експертизи за дорученням 
2 О Калужна, ‘Про доцільність залучення експерта слідчим суддею у кримінальному процесі (за зако-

ном № 2147-VIII від 03.10.2017)’ <http://ukrainepravo.com/scientifi c-thought/naukova-dumka/pro-dotsilnist-
zaluchennya-eksperta-slidchym-suddeyu-u-kryminalnomu-protsesi-za-zakonom-2147-viii-vi/> дата звернення 
4 Жовтень 2018. 

3 Там само. 
4 І Цюприк, ‘Напрями удосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства 

України в контексті змін до КПК України’ (2018) 1 Вісник прокуратури 29–33. 
5 Там само.
6 С Крушинський та М Каліновська, ‘Порядок залучення експерта в контексті реалізації засади змагальності 

в кримінальному провадженні’ (2018) 1(59) Держава та регіони. Серія: Право 156. 
7 О Старенький, ‘Законодавчі нововведення щодо процесуального порядку провадження окремих слідчих 

(розшукових) дій як засобів отримання доказів у досудовому розслідуванні’ (2017) 4 Вісник кримінального 
судочинства 86–89.
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слідчого судді, суду’8, та вказує на проблеми, які виникнуть під час реалі-
зації таких повноважень слідчими суддями. Проте окремо та комплексно 
ці положення у спеціальній літературі проаналізовані недостатньо.

Відповідно, метою дослідження є аналіз новел кримінального проце-
суального законодавства в частині визначення залучення експерта для 
проведення експертизи задля встановлення позитивних і негативних на-
слідків таких змін.

Передусім варто з’ясувати, чи справді такі зміни краще забезпечують 
реалізацію прав і законних інтересів учасників кримінального прова-
дження та загалом позитивно впливають на перебіг і результати кримі-
нального провадження.

Наведемо стислу характеристику змін у КПК України в частині про-
ведення експертиз. Так, у попередній редакції Кодексу в ст. 242 було за-
значено, що експертиза проводиться експертом. Сьогодні відповідне 
положення уточнене, і тепер вказано, що ‘експертиза проводиться екс-
пертною установою, експертом або експертами’9. Тобто законодавець чіт-
ко передбачив, що експертизи можуть проводити одразу кілька експертів 
або відповідна установа. Разом із тим були внесені зміни до ст. 7 Закону 
України “Про судову експертизу”, в чинній редакції якої зазначено, що 
‘судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють 
державні спеціалізовані установи’10. Таким чином, у кримінальному про-
вадженні повністю скасовано проведення експертиз приватними експер-
тами. Отже, законодавець унеможливив здійснення певних експертиз, які 
не проводять у державних експертних установах, і учасники криміналь-
ного провадження вже не матимуть змоги звернутися до інших експертів, 
що можна розцінювати як суттєве обмеження їхніх прав.

Окрім того, відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертизи мають 
бути проведені лише ‘за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за 
клопотанням сторони кримінального провадження’11. Те саме стосується 
і випадків обов’язкового проведення експертиз (‘cлідчий або прокурор 
зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення 
експертизи щодо <…>’ – ч. 2 ст. 242 КПК України) і випадків залучення 
експерта стороною захисту (‘експерт залучається за наявності підстав для 
проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим 

8 І Щербак, ‘Проблемні питання досудового провадження в контексті змін кримінального процесуального 
закону та судової реформи 2017 року’ (2018) 1(II) Право і суспільство 267. 

9 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
10 Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року № 4038-XII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/4038-12 (дата звернення: 03.10.2018).
11  Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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за клопотанням сторони кримінального провадження’ – ч. 1 ст. 243 КПК 
України)12. Відповідно, зазнала зміни і сама процедура залучення експерта. 

Отже, щоб краще зрозуміти зміст наведених новацій, пропонуємо оці-
нити їх наслідки для сторони обвинувачення, захисту та слідчого судді (на 
прикладі досудового розслідування, під час якого і проводять більшість 
усіх експертиз у кримінальному провадженні). 

Для сторони обвинувачення такі зміни значно обмежують процесуальну 
самостійність слідчого, а також ускладнюють процедуру досудового розслі-
дування. Так, слідчий за наявності будь-якого сумніву стосовно тлумачен-
ня та використання спеціальних знань, якими він не володіє, міг звернути-
ся до експерта з метою отримання відповідного висновку. Це спрощувало 
його роботу та загалом позитивно впливало на повноту й об’єктивність до-
судового розслідування. Однак тепер у кожному випадку слідчий повинен 
звернутися з клопотанням до слідчого судді (попередньо погодивши його з 
прокурором), а отже, процес залучення експерта стає більш тривалим. Ще 
більш сумнівною така процедура вбачається у разі обов’язкового прове-
дення експертизи. Фактично слідчі судді не можуть відмовити у залученні 
експерта у випадках, передбачених у ч. 2 ст. 242 КПК України, адже в тако-
му разі експертизу потрібно буде провести обов’язково. Вочевидь, за таких 
обставин слідчий суддя може лише задовольнити відповідне клопотання, 
що ставить під сумнів сутність (і навіть необхідність) судового контролю 
залучення експерта до проведення такої експертизи.

Саме необхідність звернення з клопотанням про залучення експерта 
до слідчого судді у випадках проведення обов’язкової експертизи викли-
кала найбільш бурхливу реакцію громадськості. У ЗМІ поширено інфор-
мацію, що такі зміни можуть негативно вплинути на строки видавання 
тіл померлих осіб. Стало відомо, що видавання близько 20% трупів уже 
затримується на три та більше днів. Окрім того, слушною убачається дум-
ка Д. Монастирського, згідно з якою тепер слідчі ‘не намагатимуться у 
будь-якому сумнівному випадку направити труп на експертизу, а будуть 
обходитись так званими довідками лікаря (начебто через ненасильницьку 
причину смерті)’13. Відповідно, це може спростити приховування реаль-
ної причини смерті, що дасть змогу уникнути відповідальності за тяжкі й 
особливо тяжкі злочини.

Такі зміни не сприяли покращенню процесуального становища і сто-
рони захисту. Як уже зазначалося, сторона захисту тепер не має можливо-
12 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
13 Д Монастирський ‘Хроніки дії правок Лозового в КПК: кейс по трупах. Перші підсумки’ <https://censor.net.

ua/blogs/3057899/hronki_d_pravok_lozovogo_v_kpk_keyis_po_trupah_persh_pdsumki> дата звернення 4 Жов-
тень 2018. 
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сті самостійно залучити експерта для проведення будь-якого експертного 
дослідження, навіть за власні кошти. Справді, у таких випадках підозрю-
ваний або його захисник можуть звернутися з клопотанням до слідчого 
судді. Проте очевидним є те, що кількість задоволених клопотань буде мі-
німальною. Це пояснюється неможливістю залучення приватних експер-
тів до проведення експертиз, а державні експерти не завжди можуть ви-
конати те експертне дослідження, яке потрібно стороні захисту, і у строк, 
встановлений у КПК України для здійснення досудового розслідування. 
Крім того, доволі часто експертизи, проведені за дорученням сторони за-
хисту на договірних засадах, були вузькоспеціалізованими, їх результати 
використовували для обґрунтування якоїсь конкретної позиції сторони 
захисту. Натепер буде ускладнено можливість довести слідчому судді не-
обхідність та взагалі змогу проведення зазначеного дослідження, наслід-
ком чого стануть відмови у задоволенні клопотань про проведення таких 
експертиз. 

У цьому аспекті викликає сумнів нова редакція ч. 7 ст. 244 КПК Украї-
ни, у якій зазначено, що слідчі судді мають право ‘не включити до ухвали 
запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотан-
ням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження 
або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішен-
ня в ухвалі’14. Постає одразу низка запитань: чи може слідчий суддя, отри-
мавши лише клопотання сторони з додатками, повною мірою оцінити, чи 
будуть мати значення питання, визначені в клопотанні, для кримінально-
го провадження? Крім того, чи є кожний слідчий суддя фахівцем із будь-
яких експертиз і чи може він у всіх випадках оцінити значення відповідної 
експертизи для кримінального провадження, враховуючи, що належним 
чином оцінити у таких умовах ефективність та повноту досудового роз-
слідування у слідчого судді правових можливостей немає? Вочевидь, для 
того і проводять експертизи, щоб отримати роз’яснення стосовно спеці-
альних знань, які надалі можуть бути використані у кримінальному про-
вадженні. Як слушно зазначає О. Калужна:

<…> фактично слідчий суддя зможе перевірити і відсіяти тільки явно не 
 належні до предмета доказування в кримінальному провадженні майбутні 
судові експертизи. <…> Оскільки ч. 2 ст. 244 взагалі не передбачає обов’язку 
та необхідності для сторони, що звертається з клопотанням до слідчого судді, 
не те що надавати, а бодай номінально наводити об’єкти, що надаватимуться 
для дослідження судовому експерту, то слідчий суддя не матиме й можли-
вості їх оцінити з точки зору не витрачання часу на безрезультатну судову 
експертизу. Іншими словами, слідчий суддя не матиме ні реальної змоги, ні 

14 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).
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процесуального повноваження перевірити правильність вилучення, упаку-
вання, зберігання речових доказів, порівняльних зразків – об’єктів експерт-
ного дослідження, а відтак не може спрогнозувати отримання категоричного 
чи ймовірного висновку експерта або висновку “про неможливість надання 
висновку” і, виходячи з цього, приймати рішення про доцільність проведен-
ня експертизи в цілому15. 

Сумніви викликають і положення КПК України стосовно розгляду та 
вирішення клопотань щодо залучення експерта. Так, якщо у попередній 
редакції ст. 244 КПК України було передбачено обов’язок вказати у кло-
потанні експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій 
потрібно доручити проведення експертизи, то сьогодні такий елемент 
змісту клопотання не передбачено. Логічність зазначеного кроку пояс-
нити складно, враховуючи обмеження, що судово-експертну діяльність у 
кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані устано-
ви, тим більше, що у судовому засіданні сторона все одно може висловити 
свою думку щодо необхідності доручити проведення експертизи конкрет-
ній експертній установі. 

Такими змінами до КПК України не передбачено й реалізації засади 
змагальності сторін і свободи у поданні ними суду своїх доказів та в дове-
денні перед судом їх переконливості. Цей недолік був характерний і для 
попередньої редакції ст. 244 КПК України, про що один зі співавторів уже 
зауважував у своїх дослідженнях16. Однак законодавець його не усунув, 
залишивши чинним таке положення: ‘особа, яка подала клопотання, по-
відомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не пе-
решкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана 
слідчим суддею обов’язковою’17. Про обов’язкове повідомлення іншої 
сторони не йдеться. Натомість слідчий суддя має право за клопотанням 
учасників розгляду чи за власною ініціативою заслухати будь-якого свід-
ка або дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення 
клопотання; про заслуховування іншої сторони знову ж не йдеться. Та-
ким чином, маємо ситуацію, коли протилежна сторона і не знатиме, що 
ініціюється та (або) проводиться експертиза, навіть обов’язкова, врахову-
ючи, що обов’язок повідомлення сторони, вручення (направлення) копії 
клопотання з додатками також у КПК України не визначено. Це викликає 
сумнів насамперед у контексті залучення експерта у випадках, передбаче-
них в ч. 2 ст. 242 КПК України. О. Калужна вказує:
15 О Калужна, ‘Про доцільність залучення експерта слідчим суддею у кримінальному процесі (за законом 

№ 2147-VIII від 03.10.2017)’ (н 2).
16 Див.: І Гловюк, ‘Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта’ (2016) 2(02) Eurasian Academic 

Research Journal 26. 
17 Кримінальний процесуальний кодекс України (н 1).



104

Ірина Гловюк, Олександр Торбас 

Альтернативним засобом збалансування недостатнього рівня компетентно-
сті слідчого судді щодо спеціальних знань профілю відповідної судової екс-
пертизи могла б бути активна участь у розгляді клопотання протилежної 
сторони процесу та потерпілого. <…> Однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК 
клопотання про залучення експерта розглядається з повідомленням сторо-
ни, яка подала клопотання, але не обов’язково за її участі, і без повідомлен-
ня та участі протилежної сторони процесу. Фактично законодавець заклав 
перевірочно- засвідчувальну модель судового контролю за зразком приводу 
(ст. ст. 141, 142 КПК), але за цієї моделі слідчому судді без власних глибоких 
знань з профілю судових експертиз буде тяжко перевірити підстави експер-
тизи, доцільність й належність запитань до предмета доказування18.

Стосовно повноваження слідчого судді дослідити будь-які матеріали, 
які мають значення для вирішення клопотання, зазначимо, що за раніше 
чинної редакції ст. 244 КПК України на практиці зафіксовано випадки, 
коли слідчі судді витребовували матеріали кримінальних проваджень19. Це 
не є порушенням вимог КПК України, адже слідчий суддя може дослідити 
будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання, у тому 
числі й усі зібрані на той час матеріали кримінального провадження20. 

Тож очевидно, що позитивного у новому порядку залучення експерта 
у кримінальному провадженні немає, а в ситуаціях, коли залучення екс-
перта відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України є обов’язковим, допускається 
невиправдана заміна ефективної та оперативної реалізації повноважень 
сторін кримінального провадження судовим контролем. Як зазначалося, 
фактично слідчі судді не можуть відмовити у залученні експерта у випад-
ках, передбачених у ч. 2 ст. 242 КПК України. А тому для недопущення не-
виправданого ускладнення процедури залучення експерта у такому разі, 
розвиваючи пропозицію І. Цюприка21, вважаємо за доцільне впровадити 
доктринальну модель зміни порядку залучення експерта у кримінально-
му провадженні, а саме: 

1) у випадках, якщо залучення експерта є обов’язковим (ч. 2 ст. 242 КПК 
України), слід залишити порядок залучення експерта, коли експертизу 
проводить експерт за зверненням сторони кримінального провадження 
або за дорученням слідчого судді чи суду. Це дасть змогу уникнути не-

18 О Калужна, ‘Про доцільність залучення експерта слідчим суддею у кримінальному процесі (за законом 
№ 2147-VIII від 03.10.2017)’ (н 2). 

19 Див.: ухвала слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області від 25 грудня 
2013 року у справі № 525/1666/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36344547; ухвала слід-
чого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області від 27 грудня 2013 року у справі 
№ 525/1666/13-к. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/36450205; ухвала слідчого судді Балаклійського 
районного суду Харківської області від 26 вересня 2013 року у справі № 610/3510/13-к. URL: http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/33716743 (дата звернення 03.10.18).

20 Див.: І Гловюк, ‘Розгляд слідчим суддею клопотання про залучення експерта’ (н 16) 23–28.
21 Див.: І Цюприк, ‘Напрями удосконалення окремих положень кримінального процесуального законодавства 

України в контексті змін до КПК України’ (н 4).
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виправданих витрат часу та ресурсів для звернення з клопотанням до 
слідчого судді (при тому, що відмовити у його задоволенні слідчий суддя 
змоги не має), а також можливих втрат і змін слідів кримінального пра-
вопорушення, біологічних зразків, дослідження яких проводитиметься. 
При цьому варто додатково передбачити положення про те, що слідчий 
суддя має повідомляти іншу сторону про клопотання, яке надійшло, їй 
повинно бути направлено його копію, і сторона має право взяти участь 
у його розгляді слідчим суддею;

2) у випадках, коли залучення експерта не є обов’язковим, можливо за-
лишити порядок залучення експерта, передбачений у редакції положень 
КПК України від 3 жовтня 2017 року, проте з уточненнями щодо забез-
печення засади змагальності сторін і свободи у поданні ними суду сво-
їх доказів та в доведенні перед судом їх переконливості, зокрема й щодо: 
а) можливості зазначення у клопотанні експертної установи, якій необ-
хідно доручити проведення експертизи; б) повідомлення слідчим суддею 
іншої сторони про клопотання, яке надійшло, направлення його копії і 
права сторони взяти участь у розгляді клопотання слідчим суддею.

Гарантії щодо повідомлення іншої сторони важливі також тому, що, як 
слушно зазначає О. Калужна:

Хоч законодавець унеможливив з’єднаний змагальний розгляд клопотання 
про залучення експерта за участю обох сторін, однак протилежна сторона від-
повідно до ч. 1 ст. 244 КПК України має право звертатися з клопотанням про 
залучення навіть тієї ж однойменної (альтернативної) експертизи за тим са-
мим або подібним предметом (переліком запитань) і щодо тих самих об’єктів. 
Отже, слідчий суддя не вправі буде відмовити протилежній стороні процесу 
в проведенні експертизи на тій підставі, що таку ж експертизу уже залучила 
інша сторона. Зрештою у більшості випадків йому про це може бути й неві-
домо (якщо ІТС обиратиме для розгляду клопотань різних слідчих суддів)22. 

Таким чином, прийняті зміни до КПК України в частині проведення 
експертиз зумовили погіршення процесуального становища і сторони за-
хисту, і сторони обвинувачення. Крім того, спричинили значне усклад-
нення роботи слідчих суддів, що негативно вплине на якість судового 
контролю під час досудового розслідування та на дотримання строків до-
судового розслідування. Саме тому хотілося б сподіватися, що надалі до 
КПК України будуть внесені належні зміни, й порядок залучення експер-
та у кримінальному провадженні більшою мірою відповідатиме публіч-
ним і приватним інтересам. Пропонуємо два режими залучення експерта 
у кримінальному провадженні: 1) у випадках, коли залучення експерта 

22 О Калужна, ‘Про доцільність залучення експерта слідчим суддею у кримінальному процесі (за законом 
№ 2147-VIII від 03.10.2017)’ (н 3).
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є обов’язковим (ч. 2 ст. 242 КПК України) – експертизу проводить екс-
перт за зверненням сторони кримінального провадження або за доручен-
ням слідчого судді чи суду; 2) у випадках, коли залучення експерта не є 
обов’язковим, його залучають за дорученням слідчого судді чи суду, нада-
ним за клопотанням сторони кримінального провадження.
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A NEW PROCEDURE FOR INVESTIGATING EXPERT 
BY CRIMINAL PROCEDURE CODE OF UKRAINE: 

ACHIEVEMENTS AND LOSES

Abstract. Taking into account the constant processes of reformation and in order 
to provide them with the best possible support, the legislator constantly changes 
the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine (CPC of Ukraine). Th e 
provisions of criminal procedure law which regulate the procedure for involving an 
expert in a criminal proceeding are not exception.
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Purpose of the study is to analyze the latest developments in the criminal procedural 
legislation in terms of determining the involvement of an expert in conducting an 
examination in order to determine the positive and negative eff ects of such changes.

It is emphasized the shortcomings of the idea and regulations of this procedure. 
It is noted that for the prosecution, such changes considerably limit the procedure 
independence of the investigator and complicate the procedure of pre-trial investigation 
as the investigator should apply to the investigative judge, having previously agreed with 
the prosecutor, thus, the process of involving the expert becomes longer. Th e defense 
party today has no possibility to involve the expert independently to carry out any 
expert examination, even at his/her own expense, and the petition for an investigative 
judge does not guarantee its satisfaction.

It is emphasized on the unsecured implementation of the adversarial principle 
and freedom in submitting to court their evidence and in bringing to the court their 
convictions during the consideration of the petition for the involvement of an expert 
by investigative judge. Aft er all, the person which fi led the application, is notifi e on 
the place and time of its consideration, but his/her non-arrival does not prevent the 
consideration of the application, except when the participation of such person is 
recognized as compulsory. In its turn, the compulsory notifi cation of the other party 
under the CPC of Ukraine is not spoken. An investigative judge has the right, at the 
request of the participants of the hearing or on his/her own initiative, to hear any of the 
witnesses or to investigate any material relevant to the resolution of the petition, but no 
hearing is provided by the other party. Th e opposing party will not know who initiated 
and/or conducting an examination, even mandatory, since the CPC of Ukraine does 
not have a duty to inform the party, to hand over (send) copies of the petition with the 
annexes.

Co-authors off er two modes of involving an expert in criminal proceedings: in cases 
where the involvement of an expert is mandatory (Part 2 of Article 242 of the CPC of 
Ukraine) – an expert examination is carried out by the party in criminal proceedings or 
on the instructions of an investigative judge or court; in the case when the involvement 
of the expert is not mandatory, the expert is involved on the instructions of the 
investigative judge or the court provided at the request of the party to the criminal 
proceedings.

Keywords: examination; involyment of an expert; parties; investigative judge; court.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 
САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ

Анотація. Незважаючи на свідоме та чесне виконання переважною біль-
шістю військовослужбовців обов’язків військової служби, у Збройних Силах 
України наявні випадки самовільного залишення військових частин або місць 
служби. При вчиненні такого злочинного діяння військовослужбовець злісно 
порушує військову дисципліну, вимоги військової присяги та статутів Зброй-
них Сил України. Таким чином він удається до різноманітних форм обману вій-
ськового командування. Ухилення від військової служби у лавах Збройних Сил 
України в умовах захисту держави від зовнішньої агресії, воєнних дій на сході 
країни створює серйозну загрозу для безпеки держави у сфері оборони, обмежує 
боєздатність і мобілізаційну готовність військових підрозділів. Враховуючи за-

Проблеми досудового розслідування 
окремих категорій кримінальних 

правопорушень
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значене, дослідження особливостей методики розслідування вказаного злочину 
є вельми актуальним.

Мета статті полягає у формулюванні окремих криміналістичних рекомен-
дацій щодо методики досудового розслідування таких злочинів.

Розглянуто окремі тактичні особливості досудового розслідування самовіль-
ного залишення військової частини чи місця служби. Визначено послідовність 
діяльності прокурора та слідчого з виявлення злочину, передбаченого у ст. 407 
Кримінального кодексу України (КК України), підстави внесення відповідних ві-
домостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), типові слідчі ситу-
ації на початку досудового розслідування. Досліджено обставини, що формують 
предмет доказування у кримінальних провадженнях про самовільне залишення 
військової частини або місця служби. Розкрито особливості проведення слідчих 
(розшукових) дій у таких кримінальних провадженнях, затримання військово-
службовців (військовозобов’язаних, резервістів на час проведення зборів). 

Обґрунтовано необхідність ретельної перевірки джерел інформації про зло-
чин і матеріалів, які слугують підставами для внесення відповідних відомостей 
до ЄРДР. Наголошується на тому, що під час розслідування злочину, передбаче-
ного у ст. 407 КК України, підлягають обов’язковому встановленню обставини, 
мета, мотиви, причини та спосіб  самовільного залишення військовослужбовцем 
військової частини або місця служби. Запропоновано алгоритм дій слідчого та 
прокурора у разі, якщо військовослужбовця не затримано й необхідно встано-
вити його місцеперебування. Надано рекомендації щодо слідчих (розшукових) 
дій, які доцільно проводити з метою з’ясування наведених обставин.

Досліджені авторами особливості рекомендується враховувати стороні об-
винувачення під час планування досудового розслідування, організації та про-
ведення слідчих (розшукових) дій, затримання військовослужбовців (військо-
во зобов’язаних, резервістів на час проведення зборів) та обрання для них 
запобіжних заходів.

Ключові слова: військовослужбовець; самовільне залишення військової час-
тини; місце служби; досудове розслідування; слідчі (розшукові) дії; затримання. 

Самовільне залишення військової частини або місця служби є  одним 
із найпоширеніших військових кримінальних правопорушень. Його 
суспільна небезпечність визначається тим, що військовослужбовець, са-
мовільно залишаючи частину або місце служби, умисно не виконує по-
кладені на нього обов’язки, порушує порядок проходження служби, ста-
вить себе поза військовим колективом. Навіть короткочасна відсутність 
військовослужбовця на службі може послабити боєздатність військово-
го формування. Тривале ухилення від військової служби – це порушен-
ня війсь ковослужбовцем свого конституційного обов’язку захищати 
Вітчизну. Зважаючи на це, визначення особливостей досудового розслі-
дування таких злочинів завжди залишається актуальним. 
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Окремим аспектам досудового розслідування злочинів, передбачених у 
ст. ст. 407–409 КК України, приділяли увагу П. Богуцький, В. Бодаєвський, 
В.В. Давиденко, В.С. Давиденко, С.  Дячук, О. Журавльов, М. Карпенко, 
М. Панов, В. Пелецький, Г. Рябенко, М. Сенько, М. Хавронюк, С. Харитонов, 
інші науковці, військові прокурори та слідчі. Констатуючи значний внесок 
учених і практиків у вивчення окресленої проблематики, варто зауважити, 
що певні питання методики розслідування самовільного залишення вій-
ськової частини або місця служби лишаються не охоплені. Отже, доцільно 
сформулювати деякі криміналістичні рекомендації щодо методики досудо-
вого розслідування таких злочинів, що і є метою представленої статті.

В. Пелецький висловлює думку про те, що:
<…> на початку розслідування злочину, передбаченого ст. 407 КК України, як 
правило, виникають ситуації, коли військовослужбовець відсутній у військо-
вому формуванні та немає інформації про місце його перебування або місце 
його перебування невідоме, але є інформація, що він не захворів, не загинув, 
не затриманий правоохоронними органами1.

На нашу думку, запропонована класифікація не є вичерпною, оскільки 
не охоплені випадки, коли командування обізнане про місце перебування 
військовослужбовця. До того ж військовослужбовець може не вперше ухи-
лятись від військової служби. Отже, йдеться про можливе приховування 
цього злочину від органів досудового розслідування, тобто бездіяльність 
військової влади (ст. 426 Кримінального кодексу України (КК України)2). 
У зв’язку з цим на початку досудового розслідування доцільно перевіри-
ти версію про те, що повідомлення військовому прокурору може містити 
інформацію, яка не повною мірою відповідає дійсності. 

Таким чином, на початковому етапі розслідування доцільно передусім 
зважати на джерела інформації про злочин і зміст матеріалів, які є підста-
вою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань (ЄРДР). Такими джерелами інформації можуть бути: інфор-
мація від осіб, які відповідно до своїх службових обов’язків повинні пові-
домити прокуратуру про злочин (командири військових частин, медичні 
працівники тощо); заяви, повідомлення представників громадськості (ко-
мітету солдатських матерів, правозахисних організацій); матеріали роз-
слідування інших злочинів, учинених військовослужбовцями, перевірок і 
службових розслідувань, проведених командуванням військових частин; 
повідомлення у засобах масової інформації; звернення громадян.
1 В Пелецький, ‘Особливості порушення кримінальної справи щодо самовільного залишення військової час-

тини або місця служби’ (2012) 2(44) Право і безпека 149–150.   
2 Див.: Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ. URL: http://zakon.rada.

gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 02.08.2018).
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Відповідно до Закону України від 13 квітня 2012 року “Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Кримінального проце-
суального кодексу України” змінено диспозицію ст. 426 КК України. Згідно 
з ч. 1 цієї статті бездіяльністю військової влади поряд з іншими формами 
вчинення злочину визнається ‘ненаправлення військовою службовою осо-
бою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який 
вчинив кримінальне правопорушення’3. При цьому на командира військової 
частини не покладено обов’язку прийняти процесуальне рішення щодо вчи-
неного кримінального правопорушення, оскільки з 20 листопада 2012 року 
командири військових частин позбавлені статусу органу дізнання. 

Разом із тим у військових статутах Збройних Сил України, чия дія по-
ширюється на всі військові формування, передбачено обов’язок команди-
рів і начальників статусом від командира військової частини й вище реа-
гувати на вчинені кримінальні правопорушення шляхом невідкладного 
повідомлення органам, наділеним повноваженнями з розслідування зло-
чинів і процесуального керівництва досудовим розслідуванням. У п. 66 
Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України вказано, що:

 <…> командир військової частини у разі вчинення військовослужбовцем 
кримінального правопорушення зобов’язується письмово повідомити про це 
орган досудового розслідування, а про кримінальні чи корупційні правопо-
рушення та надзвичайні події – також відповідного прокурора4. 

Аналогічне положення передбачено в Інструкції про надання допові-
дей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні 
корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення вій-
ськової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Зброй-
них Силах України, затвердженій наказом міністра оборони України від 
28 липня 2016 року № 3885. Обов’язок начальника гарнізону інформувати 
прокурора про виявлення ознак злочину за результатами службових роз-
слідувань надзвичайних подій і правопорушень визначено у положеннях 
п. 9 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України6. Крім 

3 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесу-
ального кодексу України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4652-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/4652-17 (дата звернення: 12.09.2018). 

4 Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України: Закон України від 24 березня 1999 року № 548-XIV. 
URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/548-14 (дата звернення: 12.09.2018). 

5 Див.: Про затвердження Інструкції про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопору-
шення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової 
дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України: наказ міністра оборони 
України від 28 липня 2016 року № 388. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1141-16 (дата звернення: 
12.09.2018).  

6 Див.: Про Статут гарнізонної та вартової служб України: Закон України від 24 березня 1999 року № 550-XIV. 
URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/550-14 (дата звернення: 12.09.2018).
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того, до завершення слідчими військових прокуратур досудового розсліду-
вання у провадженнях, розпочатих до 20 листопада 2017 року, військовий 
прокурор залишається одночасно керівником органу досудового розсліду-
вання і прокуратури7. Тому про вчинений злочин відповідний командир 
зобов’язаний доповісти саме йому. Факт ухилення військовослужбовця 
від проходження та/або несення військової служби можна встановити на 
підставі:

<…> 1) отримання повідомлень (від командира військової частини, іншого 
органу, зокрема військової контррозвідки або внутрішніх справ); 2) одержан-
ня інформації від громадян, посадових осіб лікувальних, інших закладів, де 
може перебувати військовослужбовець, який ухилився від проходження та/
або несення військової служби; 3) безпосереднього виявлення уповноваже-
ною посадовою особою факту ухилення від військової служби8.

Цю інформацію може бути виявлено під час: вивчення матеріалів 
притягнення військовослужбовців до дисциплінарної відповідальності; 
складання протоколу про вчинення військового адміністративного пра-
вопорушення (ст. ст. 172-10–172-20 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення (КУпАП)9).

Практика діяльності військових прокуратур свідчить, що, як правило, 
на початку розслідування таких злочинів: 

– відомі обставини злочину та особа, яка його вчинила, не заперечує 
своєї причетності до нього;

– відома особа злочинця, але він заперечує свою причетність до зло-
чину;

– встановлена подія злочину, але не відомі обставини його вчинення, 
не встановлено місцезнаходження військовослужбовця або він дає не-
правдиві показання чи відмовляється їх надавати. 

У кримінальних провадженнях про самовільне залишення військової 
частини або місця служби необхідно з’ясувати:

– обставини, мету та мотиви самовільного залишення військовослуж-
бовцем військової частини або місця служби;

– упродовж якого часу він був відсутній у військовій частині; 
– службові обов’язки, виконанню яких він зашкодив своїм діянням; 

7 Див.: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI. 
URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 12.09.2018); Про особливості діяльності 
військо вих прокуратур: наказ Генерального прокурора України від 29 серпня 2014 року № 12гн. URL: https://
www.gp.gov.ua/ua/gl.html?_m=publications&_t=rec&id=94102 (дата звернення: 12.09.2018). 

8 М Туркот, ‘Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях про злочи-
ни, пов’язані з ухиленням від військової служби’ (2014)  2(152) Вісник прокуратури 26–33.

9 Див.: Кодекс України про адміністративні правопорушення: Закон України від 7 грудня 1984 року № 8073-X. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 (дата звернення: 12.09.2018).
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– чим він займався під час відсутності за місцем служби (можливо, 
протиправною діяльністю);

– чи не мав він наміру ухилитися від військової служби взагалі;
– чи не залишив він військове формування з вогнепальною зброєю і 

боєприпасами;
– обставини затримання військовослужбовця.
Обов’язковим є встановлення способу самовільного залишення війсь-

кової частини. Наприклад, поширені випадки, коли військовослужбовці 
невчасно повертаються або не повертаються взагалі до своїх підрозділів із 
відпусток, відряджень. Крім того, необхідно з’ясовувати, чи не ухилилася 
особа від військової служби під час відбування покарання у виді службо-
вих обмежень для військовослужбовців, арешту, тримання у дисциплінар-
ному батальйоні, що не передбачає звільнення від виконання обов’язків 
із військової служби або звільнення від відбування покарання на підставі 
ст. 75 КК України. У цьому випадку за наявності підстав потрібно вирішу-
вати питання про додаткову кваліфікацію діянь військовослужбовця10.

Обов’язковому встановленню підлягають причини та мотиви само-
вільного залишення місця служби. Так, ними можуть бути: нестатутні 
взаємовідносини у військовому формуванні, зокрема й пов’язані із засто-
суванням насильства; конфлікт з командуванням; проблеми особистого 
характеру, які, на думку військовослужбовця, неможливо вирішити за до-
помогою відпустки; суб’єктивне небажання проходити військову службу, 
не обумовлене сторонніми факторами тощо. Мотиви ухилення від вій-
ськової служби встановлюються під час допиту підозрюваного і шляхом 
проведення інших слідчих (розшукових) дій. Якщо військовослужбовець 
послався на захворювання близького родича або складний майновий стан 
сім’ї, необхідно перевірити це шляхом допиту родичів та одержання ін-
формації з відповідних органів і установ. Посилання підозрюваного на 
нестатутні взаємовідносини з товаришами по службі можна перевірити 
шляхом допиту вказаних ним осіб, у тому числі одночасних допитів кіль-
кох раніше допитаних осіб за участю підозрюваного. 

Якщо після виявлення факту ухилення від військової служби військо-
вослужбовець не затриманий, доцільно: 

– отримати накази й інші документи військової частини, пов’язані з 
проходженням служби військовослужбовцем;  

– оглянути його особисті речі, що залишилися за місцем проходження 
служби;

10 Див.: М Туркот, ‘Процесуальне  керівництво досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях про 
злочини, пов’язані з ухиленням від військової служби’ (н 8).
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– докладно вивчити дані про особу військовослужбовця;
– допитати командирів (начальників) військовослужбовця, його това-

ришів по службі, насамперед земляків;
– перевірити можливість перебування військовослужбовця на лікуван-

ні не у військово-лікувальному закладі за місцем служби або мешкання. 
Як правило, у разі виявлення самовільного залишення частини чи міс-

ця служби командування невідкладно до населеного пункту за місцем 
дислокації військової частини направляє розшукові групи. Результати їх 
роботи оформлюють рапортами на ім’я командира (начальника), які не-
обхідно вивчити і приєднати до кримінального провадження. Опрацю-
вавши ці рапорти, можна перевірити повноту вжитих командуванням за-
ходів із припинення злочину, точний час проведення розшукових заходів. 
Допит військовослужбовців зі складу розшукових груп дасть можливість 
перевірити показання військовослужбовця про час залишення частини 
та місце його подальшого перебування або отримати іншу інформацію. 
Важливо порівняти одержані показання з відомостями із документів: ра-
портів командира підрозділу на ім’я керівника вищого рівня, наказів про 
призначення військовослужбовців до складу добового наряду, на бойове 
чергування, про направлення у відрядження тощо.

У разі самовільного залишення військовослужбовцем місця служби 
під час несення служби у складі прикордонного наряду допит його това-
ришів по службі зі складу цього наряду та начальника, який віддав наказ 
щодо несення служби, є обов’язковим. В умовах несення прикордонної 
служби наказ про охорону державного кордону начальник застави віддає 
кожній зміні особисто. Такі самі слідчі (розшукові) дії доцільно провести і 
у випадках, коли самовільне залишення місця служби поєднано з ухилен-
ням від несення відповідної спеціальної служби. 

Місцеперебування підозрюваного можна встановити шляхом допитів 
його родичів, сусідів, знайомих, направлення запитів до лікарень, мор-
гів, військкоматів, міграційної служби, різних підприємств та організацій. 
З цією метою можливо провести негласні слідчі (розшукові) дії, зокрема, 
накладення арешту на кореспонденцію, зняття інформації з транспорт-
них телекомунікаційних мереж. 

У таких кримінальних провадженнях доцільно точно з’ясувати та вказа-
ти у повідомленні про підозру час початку і закінчення самовільного пере-
бування військовослужбовця поза місцем служби, а також загальну трива-
лість ухилення від військової служби, оскільки у зв’язку з тим, що злочин 
є продовжуваним, це вплине на кваліфікацію діяння за ч. ч. 1, 3 ст. 407 КК 
України. Такий проміжок часу може бути встановлений за допомогою не 



116

Микола Туркот, Ганна Ганова 

тільки показань підозрюваного та свідків – військовослужбовців частини й 
осіб, які його затримали, а й первинних документів, де зафіксовано час по-
чатку та закінчення самовільного перебування військовослужбовця поза 
місцем служби. Зазначеними документами можуть бути:

1) рапорт командира підрозділу про час виявлення відсутності військово-
службовця; 2) матеріали службового розслідування, проведеного у військовій 
частині до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань; 3) витяг з Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань про внесення відомостей про кримінальне правопорушення; 4) витяг з 
книги проведення щоденних перевірок особового складу військової частини, 
протокол затримання військовослужбовця працівниками правоохоронних 
органів; 5) довідка начальника місцевого підрозділу Військової служби право-
порядку у Збройних Силах України про час та обставини затримання11.

Місцем служби визнається конкретне місце або ділянка місцевості, які 
не збігаються з територією військової частини, і, перебуваючи на якому, 
військовослужбовець (військовозобов’язаний, резервіст під час прохо-
дження зборів) виконує обов’язки з проходження або несення військової 
служби. Залежно від завдань, які виконує солдат, сержант, прапорщик, 
офіцер, генерал, місце служби може мати доволі різні вигляд і призначен-
ня. Водночас потрібно пам’ятати, що відповідно до ч. 3 ст. 24 Закону Укра-
їни “Про військовий обов’язок і військову службу”: 

Військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов’язки військової 
служби:
– на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) протя-
гом робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпоряд-
ком (розкладом занять);
– на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, 
повернення до місця служби;
– поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов’язкам 
військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного 
командира (начальника);
– під час виконання державних обов’язків, у тому числі у випадках, якщо ці 
обов’язки не були пов’язані з військовою службою;
– під час виконання обов’язку з урятування людського життя, охорони дер-
жавної власності, підтримання військової дисципліни та охорони правопо-
рядку12.

Якщо розслідується неприбуття військовослужбовця вчасно на служ-
бу при призначенні, переведенні, з відпустки, відрядження, до криміналь-
ного провадження необхідно приєднати оригінал або належним чином 
11 Настільна книга військового прокурора (Національна академія прокуратури України 2017) 167–168. 
12  Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12 (дата звернення: 12.09.2018).
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завірену копію відповідного документа, оскільки саме у ньому визначено 
час прибуття військовослужбовця до місця служби (припис про переве-
дення або відрядження, квиток про відпустку тощо), а також витяги з від-
повідних наказів командування військової частини або установи.

Після затримання військовослужбовця працівниками правоохорон-
них органів, військовим патрулем або іншими представниками влади 
потрібно з’ясувати, чи не чинив він опору, а також чи зізнався у своїй 
причетності до військової служби. Опір працівникам правоохоронних 
органів, поєднаний із насильством, підлягає додатковій кваліфікації за 
відповідними статтями КК України. Вказані обставини потрібно з’ясо-
вувати шляхом допиту осіб, які здійснювали затримання, витребування 
рапортів, довідок із медичних установ тощо. Якщо затриманий намагався 
приховати свою причетність до військової служби, часом закінчення зло-
чину вважається не фактичне затримання, а час, коли достовірно стало 
відомо, що особа є військовослужбовцем. Різниця у часі може бути доволі 
значною, а про причетність затриманого до військової служби може стати 
відомо з його слів або інших джерел: повідомлення командира військо-
вої частини, військового комісаріату, інформаційного центру про зна-
ходження у розшуку. Навпаки, якщо у період самовільного перебування 
поза межами військової частини військовослужбовець протягом певного 
часу не мав реальної можливості повернутися (наприклад, перебував на 
стаціонарному лікуванні або до нього застосовувався запобіжний захід, 
знаходився у полоні або був заручником, зазнав іншого протиправного 
впливу на свідомість), цей проміжок часу повинен бути виключений із 
загального часу ухилення від військової служби під час формулювання 
повідомлення про підозру.

Якщо військовослужбовець добровільно звернувся до військового 
комісаріату чи іншого органу військового управління, правочинного ви-
рішувати питання, пов’язані з проходженням військової служби, або до 
представників Військової служби правопорядку у Збройних Силах Украї-
ни, часом закінчення злочину треба вважати дату звернення військово-
службовця до цього органу. 

Так само слідчому та прокурору доцільно з’ясувати, чи вживав коман-
дир військової частини заходів щодо з повернення військовослужбовця до 
місця служби. Якщо буде встановлено, що представник військової частини, 
який поїхав за втікачем, дозволив останньому самостійно прибути до місця 
служби через певну кількість днів, то цей проміжок часу не може вважатися 
ухиленням від військової служби. З іншого боку, за наявності підстав пред-
ставник військової частини може понести за таке рішення відповідальність 
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певного виду. Показання підозрюваного у цих випадках повинні бути пе-
ревірені та підтверджені іншими джерелами доказів: показаннями свідків, 
довідкою або іншим документом відповідної установи, що підтверджує час 
перебування на лікуванні, зверненням до органу військового управління, 
процесуальним документом про застосування запобіжного заходу. 

Під час допиту підозрюваного слід з’ясувати, чи не мав він наміру вза-
галі ухилитися від військової служби, оскільки у такому разі самовільне 
залишення військової частини або неприбуття вчасно на службу може 
кваліфікуватися за ст. 408 (дезертирство) КК України. Для висновку про 
наявність у підозрюваного такого наміру недостатньо одержати його зі-
знання у тому, що він не бажав перебувати на військовій службі та не зби-
рався повертатися до місця її проходження. У випадку його відмови від 
такої заяви, якщо її не підтверджено іншими доказами, підозра, про яку 
його повідомлено, буде необґрунтованою.

Із метою перевірки інформації про наміри підозрюваного взагалі ухи-
литися від військової служби доцільно допитати його командирів, това-
ришів по службі та родичів про те, чи не висловлював він такого бажання 
і як пояснював причини самовільного залишення місця служби. Необхід-
но перевірити, чи не намагався він влаштуватися на роботу як цивільна 
особа, одержати закордонний паспорт або інші документи для цивільного 
способу життя. На практиці мали місце й випадки, коли військовослуж-
бовець, який залишив військову частину, після одруження обирав пріз-
вище дружини. Сукупно з іншими доказами цей факт свідчить про на-
мір особи приховати своє минуле, зокрема й порушення ним військової 
присяги. Листування, в тому числі за допомогою електронних пристро-
їв, спілкування у соціальних мережах слід вивчити та приєднати цю ін-
формацію до кримінального провадження. Спроби військовослужбовця 
працевлаштуватися або одержати шляхом обману “цивільні” документи 
можливо підтвердити довідками з відповідних установ. Важливе доказо-
ве значення має факт підроблення військовослужбовцем записів у влас-
ному військовому квитку про вже нібито проведене звільнення в запас. 
У такому випадку можливо призначити та провести технічну експертизу 
документів, згідно з висновком якої встановити час і механізм підробки.

Відвідування військовослужбовцем, який самовільно залишив вій-
ськову частину, або його родичами будь-яких громадських або правоза-
хисних організацій, інших установ, до компетенції яких законодавством 
не віднесено вирішення питань проходження військової служби, не пере-
риває строку самовільного знаходження поза місцем служби. Разом із тим 
показання свідків – співробітників цих установ можуть містити важливу 
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інформацію про мотиви вчинення злочину, наміри підозрюваного, зокре-
ма, дезертирувати або ухилитися від служби тільки тимчасово.

Доцільно звернути увагу, що кримінальній відповідальності за само-
вільне залишення військової частини або місця служби підлягають тільки 
військовослужбовці, які перебувають на військовій службі на законних 
підставах, тобто яких призвано або прийнято на військову службу у доб-
ровольному порядку, встановленому законом. Однією зі складових цього 
порядку є те, що на військову службу може бути призвано або прийнято 
тільки осіб, придатних до її проходження за станом фізичного та психічно-
го здоров’я13. Тому на початку досудового розслідування варто одержати у 
військовій частині характеристику та медичну книжку військовослужбов-
ця, допитати його родичів, товаришів по службі, лікаря частини, витребу-
вати особову справу призовника, отримати медичні документи за період 
до вступу (призову) на військову службу, провести медичне освідування 
військово-лікарською комісією та, за наявності підстав, призначити і про-
вести судово-психіатричну експертизу  підозрюваного. 

Таким чином, особливості досудового розслідування самовільного 
залишення військової частини або місця служби характеризуються пе-
редусім специфікою підстав для внесення відомостей до ЄРДР, типових 
слідчих ситуацій, обставин, що формують предмет доказування у кримі-
нальному провадженні. Досліджені особливості рекомендується врахо-
вувати стороні обвинувачення під час планування досудового розсліду-
вання, організації та проведення слідчих (розшукових) дій, затримання 
військово службовців (військовозобов’язаних, резервістів на час прове-
дення зборів) та обрання для них запобіжних заходів.
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FEATURES OF A PRE-TRIAL INVESTIGATION OF THE UNAUTHORIZED 
ABANDONMENT OF A MILITARY UNIT OR PLACE OF SERVICE

Abstract. In spite of the conscientious and honest fulfi llment by the overwhelming 
majority of servicemen of military service duties, there are cases of unauthorized 
abandonment of military units or service places in the Armed Forces of Ukraine. 
In case of such a criminal act, the serviceman violently violates military discipline, 
requirements of military oath and statutes of the Armed Forces of Ukraine. In this 
way, s/he takes on various forms of deception of the military command. Evasion from 
military service in the Armed Forces of Ukraine in conditions of protection of the state 
from external aggression, military actions in the east of the country poses a serious 
threat to the security of the state in the fi eld of defense, limits the combat capability and 
mobilization readiness of military units. Taking into account the above, the study of the 
features of the methodology for investigating this crime is very relevant.

Th e purpose of the article is to formulate certain forensis recommendations regarding 
the methodology of a pre-trial investigation of such crimes.

Separate tactical features of a pre-trial investigation of the unauthorized 
abandonment of a military unit or place of service are considered. Th e sequence of 
activity of a prosecutor and an investigator in detecting a crime, stipulated by Art. 407 of 
the Criminal Code of Ukraine, the grounds for submitting the relevant information to 
the Uniform Register of Pre-trial Investigations (URPI), typical investigative situations 
at the beginning of a pre-trial investigation are defi ned. Th e circumstances, forming 
the subject of proving in criminal proceedings about the unauthorized abandonment 
of a military unit or place of service, are studied. Th e peculiarities of conducting 
investigatory (search) actions in such criminal proceedings, detention of servicemen 
(the military, reservists at the time of the meeting) are revealed.
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Th e necessity of thorough checking of sources of information about a crime and 
materials, which serve as the basis for making the relevant information to the URPI, is 
substantiated. It is noted that during the investigation of the crime set out in Art. 407 
of the Criminal Code of Ukraine, the obligatory establishment of the circumstances, 
purpose, motives, reasons, and way of the unauthorized abandonment by a serviceman 
of a military unit or place of service is subject to mandatory. Th e algorithm of actions 
of an investigator and a prosecutor in the case if the serviceman is not detained and 
it is necessary to establish his/her place of stay is off ered. Recommendations are given 
regarding investigative (search) actions, which it is expedient to carry out in order to 
fi nd out the above-mentioned circumstances.

It is recommended to follow the features studied by the authors of the article while 
planning the pre-trial investigation, organization and conduct of investigative (search) 
actions, detention of servicemen (those who are liable for military service, reservists at 
the time of the meeting), and the selection of precautionary measures.

Keywords: serviceman; unauthorized abandonment of the military unit; place of 
service; pre-trial investigation; investigative (search) actions; detention.
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Вимоги до наукової статті,
що подається для опублікування у журналі

“Вісник Національної академії прокуратури України”
(мова видання: українська, англійська)

1. Вимоги до змісту
1.1. Відповідність статті тематиці журналу.
1.2. Науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’яз-

ність, цілісність, завершеність) матеріалу та його високий науковий рівень.
1.3. Наукова стаття має містити такі структурні елементи:
а) постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними зав-

даннями (необхідно розкрити сутність і стан наукової проблеми у загальному вигляді, її 
теоретичну та (або) практичну значущість, зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями; обґрунтувати актуальність дослідження та його важливість для 
подальшого розвитку відповідної галузі права (теорії або практики));

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання пору-
шеної проблеми та на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше аспектів 
загальної проблеми, яким присвячено статтю (стисло, критично та у певній логічній по-
слідовності необхідно проаналізувати основні положення останніх досліджень і публіка-
цій, що безпосередньо стосуються порушеної проблеми, виокремити не вирішені раніше 
аспекти загальної проблеми, яким присвячено статтю);

в) мета дослідження (необхідно висловити основну ідею публікації, яка має суттє-
во відрізнятися від сучасних уявлень про проблему, доповнювати чи поглиблювати уже 
відомі підходи; звернути увагу на введення до наукового обігу нових наукових фактів, 
висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення вже відомих раніше, проте не-
достатньо вивчених. Мета дослідження має випливати з постановки проблеми й аналізу 
останніх досліджень і публікацій. У меті має бути чітко визначено кінцевий науковий 
результат, вказано шляхи його досягнення (із використанням яких, зокрема, наукових 
гіпотез, ідей, явищ, законів) та передумови, які спонукали до дослідження);

г) виклад матеріалу дослідження та його основні результати (необхідно висвітлити: 
основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, використа-
ні наукові факти, виявлені закономірності, зв’язки, тенденції, методику одержання та 
аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора у досягнення кінцевого наукового 
результату і реалізацію висновків);

ґ) висновки (найбільш важливі результати дослідження, які містять наукову новизну 
і мають теоретичне та (або) практичне значення) (висновки повинні передбачати синтез 
накопиченої в основній частині наукової інформації, тобто послідовний, чіткий, логіч-
ний виклад одержаних автором особисто відповідно до поставленої мети найбільш важ-
ливих результатів дослідження, що містять наукову новизну і мають теоретичне та 
(або) практичне значення).

1.4. Наукову новизну результатів дослідження характеризують такі ознаки: раціо-
нальність, обґрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність осно-
воположним принципам науки.
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2. Вимоги до обсягу
2.1. Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва, анотація україн-

ською мовою, ключові слова українською мовою, текст, підрядкові бібліографічні поси-
лання, references (список використаних джерел)) має бути не більше 15 сторінок.

2.2. Загальний обсяг рецензії не повинен перевищувати 5 сторінок. Необхідно 
обов’язково надіслати примірник монографії, підручника, навчального посібника чи ін-
шого видання, що рецензується.

3. Вимоги до оформлення
3.1. Виконання українською або англійською мовою.
3.2. Текст наукової статті має бути надруковано у текстовому редакторі MS Word (із 

розширенням *.doc); формат паперу: А4 (21×29,7 см); орієнтація сторінок: книжкова із 
вирівнюванням по ширині з відступом від лівого краю – 1,25 см; поля: верхнє, нижнє – 
2 см, ліве – 3 см, праве – 1 см; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 14 рt); міжряд-
ковий інтервал – 1,5. У тексті не повинно бути переносів і макросів.

3.3. У науковій статті інформацію необхідно подавати у наведеній нижче послідов-
ності.

3.3.1. Інформацію про автора (співавторів) статті необхідно зазначати з вирівнюван-
ням по центру (ім’я та прізвище українською мовою, науковий ступінь, вчене звання, 
відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної ака-
демії правових наук України, почесне звання, посада, місце роботи, населений пункт, 
країна, адреса електронної пошти). В одній науковій статті припустимо не більше двох 
співавторів.

3.3.2. Шифр за Універсальною десятковою класифікацією (УДК) слід зазначати з ви-
рівнюванням по правому краю (скорочені таблиці УДК українською мовою розміщено 
на веб-сайті УДК).

3.3.3. Назву статті потрібно подавати великими літерами з вирівнюванням по центру, 
без скорочень, зокрема абревіатур. Назва статті повинна відображати зміст дослідження 
та відповідати його меті, науковим результатам і висновкам.

3.3.4. Необхідно підготувати анотацію українською мовою (кількість знаків у ній ви-
значається змістом наукової статті (науковою цінністю та (або) практичним значенням 
її положень). Обсяг анотації має становити 2–3 тис. знаків разом із ключовими словами 
(4–8 слів). Анотація повинна містити такі структурні частини:

а) постановка проблеми;
б) мета статті;
в) методи дослідження (зазначають лише в тому випадку, якщо вони містять новизну 

і становлять інтерес з огляду на предмет дослідження у статті);
г) основні результати дослідження;
ґ) висновки. Кожну структурну частину анотації слід починати з абзацу. Назви струк-

турних частин анотації, крім мети статті, не зазначають. Сукупність ключових слів по-
винна відповідати основному змісту, відображати тематику дослідження і забезпечувати 
його тематичний пошук. Ключові слова потрібно подавати у називному відмінку через 
крапку з комою. Анотацію разом із ключовими слова необхідно друкувати шрифтом 
Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt), міжрядковий інтервал – 1.

3.3.5. Викладати текст статті потрібно із дотриманням вимог до змісту.
3.4. У тексті статті мають бути дотримані загальні правила цитування й посилан-

ня на використані джерела і вимоги Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 
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 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та пра-
вила складання” і міжнародного стилю цитування та посилання в наукових роботах 
OSCOLA, що застосовується у юриспруденції, а саме:

а) текст цитати всередині речення (розміром до трьох рядків тексту) потрібно по-
чинати й закінчувати одинарними лапками та наводити у тій граматичній формі, у якій 
його надано у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Знак ви-
носки необхідно ставити після відповідної пунктуації в кінці цитати чи безпосередньо 
після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово (фразу), якого (якої) сто-
сується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски слід розмістити перед дужкою, 
що закриває таке слово чи фразу;

б) блокову цитату (складається з чотирьох і більше рядків тексту) потрібно подавати 
з нового рядка, із абзацним відступом для всієї цитати та без лапок. Перед блоковою 
цитатою та після неї слід робити один рядок відступу;

в) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту 
і перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування потрібно 
здійснювати коректно та позначати трьома крапками, які слід розмістити у відповідному 
місці цитати (на початку, в середині, у кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 
стояв розділовий знак, то його не зберігають;

г) кожну цитату обов’язково потрібно супроводжувати посиланням на джерело, 
біб ліографічний опис якого має бути оформлений залежно від його виду (первинне чи 
вторинне джерело) згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інфор-
мація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила скла-
дання” або міжнародним стилем OSCOLA;

ґ) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми слова-
ми) необхідно бути гранично точним у трактуванні, коректним щодо оцінювання їх ре-
зультатів та наводити відповідні посилання на джерела. Непряму цитату не треба брати 
у лапки. Знак виноски потрібно ставити після відповідної пунктуації в кінці непрямої 
цитати чи безпосередньо після слова (фрази), до якого (якої) він належить. Якщо слово 
(фраза), якого (якої) стосується знак виноски, зазначено у дужках, знак виноски слід 
розмістити перед дужкою, що закриває таке слово чи фразу;

д) якщо автор статті, наводячи цитату, виділяє у ній деякі слова, потрібно зробити 
спеціальне застереження, тобто після тексту, що пояснює виділення, поставити крапку, 
потім тире і вказати ініціали автора статті курсивом, а весь текст застереження взяти в 
круглі дужки. Варіантами таких застережень є: (курсив мій. – С.Б.); (підкреслено мною. – 
С.Б.); (розрядка моя. – С.Б.).

3.5. Ключову термінологію та основні положення статті виділяють (за потреби) 
 курсивом.

3.6. У тексті статті можна подати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми, фор-
мули). Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їх номерів. За необхідності ілю-
страції доповнюють поясненнями (підрисунковий підпис).

Підпис під ілюстрацією має складатися з чотирьох основних елементів: найменуван-
ня графічного сюжету, що позначають скороченим словом “Рис.”; порядкового номера 
ілюстрації, який вказують без знака номера арабськими цифрами; тематичного заголов-
ка ілюстрації, що містить текст зі стислою характеристикою зображення; експлікації, яку 
побудовано так: деталі сюжету позначено цифрами, які виносять у підпис, супроводжу-
ючи їх текстом. Експлікація не замінює загального заголовка, а лише пояснює сюжет. 
У  тому місці в тексті, де викладено тему, пов’язану з ілюстрацією, і де читачеві треба 
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вказати на неї, потрібно розмістити посилання у виді вислову в круглих дужках “(рис. 1)” 
чи звороту на кшталт: “…як убачається з рис. 1” або “…як показано на рис. 1”.

Ілюстрації потрібно оформити окремими файлами у форматах Adobe PhotoShop 
(PSD), tiff , ai, pdf, eps належної якості. Роздільна здатність має бути не менша ніж 300 dpi, 
а розмір зображення – не менший ніж 1060×1410 pixel.

Неприпустимо застосовувати перефотографування або сканування ілюстрацій із 
друкованих джерел. У векторних форматах текст необхідно переводити у криві або до-
давати шрифти.

Під час підготовки таблиць потрібно враховувати, що за змістом їх поділяють на ана-
літичні та неаналітичні. Аналітичні таблиці – це результат обробки й аналізу цифро-
вих показників. Як правило, після таких таблиць необхідно робити узагальнення про 
нове (виведене) знання, яке зазначають у тексті словами, зокрема: “із таблиці убачається, 
що…” До неаналітичних таблиць переважно вміщують необроблені статистичні дані, не-
обхідні лише для подання інформації або констатації певного стану речей. Кожна табли-
ця повинна мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити 
над нею і друкувати симетрично до тексту. Тематичний заголовок і слово “Таблиця” слід 
друкувати з великої літери. Таблиці необхідно виконувати у форматі MS Word (rtf або 
doc).

Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe 
Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

Схеми мають бути оформлені у векторному форматі (cdr, eps, pdf, ai).
Формули потрібно виконувати з використанням редактора формул MS Equation 3.0, 

Math Type.
Діаграми, графіки, схеми, формули не варто розміщувати в окремій рамці або поверх 

тексту та застосовувати обтікання.
3.7. У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання. 

Підрядкові бібліографічні посилання потрібно розміщувати як примітку в нижній ча-
стині сторінки (смуги набору), відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рис-
кою. Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за 
допомогою знаків виноски, які слід подавати на верхній лінії шрифту після відповідного 
фрагмента в тексті (наприклад: Текст1) та перед підрядковим посиланням (наприклад: 
1Посилання). Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань потрібно 
застосовувати наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами). Під-
рядкові бібліографічні посилання повинні бути надруковані у текстовому редакторі MS 
Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: Times New Roman (розмір шрифту – 10 рt); 
міжрядковий інтервал – 1,0.

Підрядкові бібліографічні посилання необхідно оформити з урахуванням Національ-
ного стандарту України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне 
посилання. Загальні положення та правила складання” і міжнародного стилю цитування 
та посилання в наукових роботах OSCOLA, що застосовується у юриспруденції.

Стиль OSCOLA передбачає поділ усіх використаних у статті джерел на первинні 
(нормативно-правові акти, статути, справи) та вторинні (книжки, частини книжок, ба-
гатотомні видання, статті з журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, 
електронних), дисертації, матеріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круг-
лих столів тощо), веб-сайти, блоги).

Первинні джерела оформлюють згідно із Національним стандартом України ДСТУ 
8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положен-
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ня та правила складання”, а вторинні джерела – з використанням міжнародного стилю 
OSCOLA.

Із правилами складання та подання у статті бібліографічних посилань згідно зі стилем 
OSCOLA можна ознайомитися у Стандарті Оксфордського університету для цитуван-
ня юридичних документів (OSCOLA) (четверте видання) (http://www.visnyknapu.gp.gov.
ua/data/standart.pdf) і Методичних рекомендаціях “Міжнародні стилі цитування та 
посилання в наукових роботах” (http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/rekomendacii.pdf). 
Для складання бібліографічних посилань відповідно до стилю OSCOLA можна скориста-
тися електронним бібліографічним менеджером (www.lawteacher.net/oscola-referencing/).

3.8. References необхідно розміщувати після тексту статті.  У ньому передбачено поділ 
на такі частини:

а) список первинних джерел, що має назву “List of legal documents” (“Перелік юри-
дичних документів”). Первинні джерела поділяють на секції: legislation (законодавство), 
statutes (статути), cases (справи). Всі позиції потрібно розташувати в алфавітному по-
рядку за назвою в кожній секції. Первинні джерела необхідно складати згідно з Націо-
нальним стандартом України ДСТУ 8302:2015 “Інформація та документація. Бібліогра-
фічне посилання. Загальні положення та правила складання”;

б) список вторинних джерел, що має назву “Bibliography” (“Бібліографія”). Вторинні 
джерела поділяють на секції: книжки, частини книжок, багатотомні видання, статті з 
журналів (друкованих, електронних) і газет (друкованих, електронних), дисертації, ма-
теріали конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо), веб-сайти, 
блоги. Всі позиції потрібно розташовувати в алфавітному порядку за прізвищем автора 
у кожній секції. Видання без автора повинні бути зазначені в алфавітному порядку за 
назвою. Вторинні джерела потрібно складати із використанням стилю OSCOLA.

Назви кириличних джерел, прізвища й імена авторів (укладачів, відповідальних та 
(або) наукових редакторів), власні назви журналів, назви конференцій (семінарів, сим-
позіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латин-
ськими літерами.

Далі у квадратних дужках необхідно розмістити переклад англійською мовою назви: 
монографії або іншого виду видання, наукової статті, тез наукової доповіді (повідомлен-
ня), а також назви: конференції, семінару, симпозіуму, з’їзду, круглого столу тощо.

Після кожної позиції необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, напри-
клад – in Ukrainian або in English.

Транслітерацію потрібно здійснювати залежно від мови оригіналу джерела: для укра-
їнської мови застосовувати офіційну транслітерацію, затверджену постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55; для російської мови застосовувати тран-
слітерацію згідно з вимогами наказу ФМС Росії від 3 лютого 2010 року № 26.

Онлайн-сервіси для транслітерації: україномовних джерел – публічна систе-
ма транслітерації українського алфавіту латиницею “УКРЛІТ.ORG” (http://ukrlit.org/
transliteratsiia); російськомовних джерел – “ТРАНСЛИТ.CC” (http: //translit.cc).

Іноземні джерела залишаються без змін. Їх треба розміщувати перед транслітерова-
ними і перекладеними кириличними.

Якщо в бібліографічному описі кілька робіт одного  автора, редактора або упоряд-
ника розташовано поспіль, у наступних після першого описах застосовується подвійне 
тире (– –), яке замінює ім’я. Записи потрібно розташовувати в хронологічному порядку 
(починаючи з найдавнішого), а якщо збігаються роки видання – в алфавітному порядку 
за назвою.
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Обов’язково потрібно вказувати міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (digital 
object identifi er) для всіх процитованих джерел, для яких вони існують. References необ-
хідно друкувати в текстовому редакторі MS Word з вирівнюванням по ширині; шрифт: 
Times New Roman (розмір шрифту – 12 рt); міжрядковий інтервал – 1,0.

4. Вимоги до подання
4.1. Для опублікування наукової статті, яка раніше не була опублікована (розміще-

на) в інших друкованих (електронних) виданнях, на адресу електронної пошти журналу 
(visnyk.napu@ukr.net) необхідно надіслати її електронну версію (назва файлу має місти-
ти прізвище (прізвища) автора (співавторів) і дату направлення з поміткою “стаття”) 
разом із ілюстраціями (за наявності), оформленими окремими файлами у відповідних 
форматах (див. підпункт 3.6.) (назви файлів мають містити прізвище (прізвища) авто-
ра (співавторів) і дату направлення з поміткою “ілюстрація”).

4.2. Автору (співавторам) необхідно надати довідку про себе (http://www.visnyknapu.
gp.gov.ua/data/visnyk_dovidka.pdf) (назва файлу має містити прізвище (прізвища) авто-
ра (співавторів) і дату направлення з поміткою “довідка”).

4.3. Автору (співавторам) необхідно оплатити послугу з розміщення статті в журналі 
(таку послугу не оплачують працівники НАПУ та діючі прокурори). Оплату потрібно 
здійснити за відповідною формою (http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/Visnyk_NAPU_
rahunok.pdf). У призначенні платежу обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по 
батькові та назву публікації.

4.4. Надіславши наукову статтю та інші матеріали, передбачені у пп. 4.1–4.3 Вимог до 
наукової статті, що подається для опублікування в журналі “Вісник Національної акаде-
мії прокуратури України”, автор (співавтори) повністю та беззастережно приймає (при-
ймають) умови Ліцензійного договору (http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/data/License_
(01.10.18)_.pdf) на використання твору.

Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного ма-
теріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат з іншомов-
них джерел.

Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не публікують і не повертають 
автору (співавторам).

Редакційна колегія має право рецензувати (подвійне сліпе рецензування), скорочува-
ти та відхиляти статті.

Щиро сподіваємося на плідну співпрацю!


