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Дисертацію присвячено розробленню теоретичних положень і рекомендацій, 

спрямованих на вдосконалення повноважень слідчого судді щодо здійснення 

судового контролю. 

У роботі вивчено сучасний стан наукового дослідження інституту слідчого 

судді щодо здійснення судового контролю, розроблено класифікацію повноважень 

слідчого судді у кримінальному процесі України щодо судового контролю у 

кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, щодо якої 

здійснюється судовий контроль. Розкрито повноваження слідчого судді при розгляді 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового 

розслідування. Запропоновано надати слідчому судді право приймати рішення про 

залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора без 

розгляду у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання без поважних 

причин. Удосконалено поняття бездіяльності слідчого, прокурора та обставини, які 

зобов’язаний враховувати слідчий суддя під час перевірки дотримання строків 

подання скарги на таку бездіяльність. Визначено момент, з якого обчислюється строк 

подання скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора. Окреслено повноваження 

слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян. Визначено зміст повноважень слідчого 

судді при розгляді клопотань про надання дозволу на здійснення заходів 

забезпечення кримінального провадження. Удосконалено перелік видів судових 
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рішень, які можуть бути прийняті за результатами розгляду клопотання про надання 

дозволу на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження. 

Аргументовано необхідність визначення в КПК України подвійного строку розгляду 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів залежно від наявності чи 

відсутності загрози зміни або знищення речей та документів. Охарактеризовано 

повноваження слідчого судді при здійсненні судового контролю в порядку ст. 206 

КПК України. Доведено необхідність законодавчого визначення строку, впродовж 

якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження щодо забезпечення захисту 

прав особи, передбачені в ст. 206 КПК України. Визначено процедуру винесення 

ухвали в порядку ст. 206 КПК України за ініціативою слідчого судді та порядок її 

реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду та ЄДРСР. Розроблено 

поняття процесуальних і матеріальних умов затримання, дотримання яких слідчий 

суддя зобов’язаний встановити під час розгляду скарги в порядку ст. 206 КПК 

України. Встановлено особливості реалізації повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи, 

окреслено їх коло та запропоновано механізм реалізації. Обґрунтовано підстави для 

прийняття слідчим суддею рішення про повернення клопотання про примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження та про відмову у його задоволенні. 

Визначено вимоги до клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження в частині покладення на сторону, яка звертається з клопотанням, 

обов’язку зазначення установи, де буде здійснюватися відбирання таких зразків, 

обґрунтування необхідності вилучення біологічного зразка та його приналежності 

до такого; підстави, які свідчать про безпечність відбирання біологічних зразків для 

дослідження для життя і здоров’я особи. Запропоновано ознаки допустимого 

примусового відбирання біологічних зразків для дослідження, основними з яких є 

спосіб утворення біологічних зразків для дослідження (в результаті природньої 

життєдіяльності особи) та моральна допустимість правового примусу під час їх 

відбирання (мінімальний примус). Розроблено наукові ідеї щодо того, що взірці 

пальців рук не відносяться до біологічних зразків й не можуть бути примусово 

відібрані. Виокремлено повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 
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проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні. 

Проаналізовано зміст ухвал, постановлених слідчими суддями, рішення ЄСПЛ, 

проведено опитування слідчих суддів. Сформульовано пропозиції та надано 

рекомендації з удосконалення кримінального процесуального законодавства, що 

стосуються повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю. 

Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, повноваження, 

концептуальні основи, класифікація, кримінальний процес, дотримання прав, 

розгляд скарг, бездіяльність, досудове розслідування, слідчі (розшукові) дії, заходи 

забезпечення кримінального провадження, примусове відбирання біологічних 

зразків, позапланова перевірка чи ревізія. 
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SUMMARY 

Shaputko S.V. The powers of an examining magistrate regarding judicial 

control in criminal proceedings. – Qualification scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Thesis for the scientific degree of PhD in Law, specialty 12.00.09 – Criminal 

Procedure and Criminalistics; Forensics; Operative and Search Activity). – Donetsk Law 

Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 

– Krivoy Rog, 2018. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This thesis deals with elaboration of theoretical considerations and 

recommendations aimed to improve the powers of an examining magistrate to exercise 

judicial control. The work explores into the present state of scientific research of the 

institution of judiciary with regard to the judicial control, formulates a classification of 

powers of an examining magistrate in the criminal proceedings of Ukraine regarding the 

judicial control in criminal proceedings in relation to the type of a procedural action under 

judicial control. It clears up the powers of an examining magistrate when handling 

complaints against a decision, action, or inaction of an investigator or prosecutor during 

the pre-trial investigation. It proposes to give an examining magistrate the right to leave a 

complaint against a decision, action, or inaction by an investigator or prosecutor undecided 

in the event of the complainant’s being repeatedly absent from the hearings without a valid 

excuse. The work improves the definition of inaction which involves an investigator’s or 

prosecutor’s failure to return property temporarily taken over and the circumstances an 

examining magistrate is obliged to take into account when verifying compliance with the 

time limit for filing a complaint against such type of inaction. It defines the moment from 

which the time limit for filing a complaint against inaction of an investigator or prosecutor 

is reckoned. It outlines the powers of an examining magistrate when handling  applications 

for permission to carry out investigative (search) activities and covert investigative 

(search) activities restricting constitutional rights and freedoms of citizens. It determines 

the contents of the powers of an examining magistrate when handling applications for 

permission to take measures providing for criminal proceedings. It improves the list of 
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types of judicial decisions which may be made on the consideration of an application for 

permission to take measures providing for criminal proceedings. The work provides a 

strong case for defining a doubled time limit for handling an application for temporary 

access to belongings and documents in the Criminal Procedure Code (CPC) of Ukraine, 

depending on the existence of threat of the belongings and documents’ being modified or 

destroyed. It characterizes the powers of an examining magistrate when exercising judicial 

control under Article 206 of the CPC of Ukraine. It proves the necessity of a statutory 

definition of the time limit during which an examining magistrate shall exercise the 

powers regarding protection of individuals’ rights stipulated in Article 206 of the CPC of 

Ukraine. It defines a procedure for making a ruling under Article 206 of the CPC of 

Ukraine initiated by an examining magistrate and a procedure for its registration in the 

electronic document management system and the Unified Register of Judicial Decisions 

(URJD). It formulates a concept of procedural and material conditions of detention the 

compliance with which an examining magistrate is obliged to determine when handling a 

complaint under Article 206 of the CPC of Ukraine. It determines the specifics of 

exercising powers of an examining magistrate with regard to permission for coercive 

extraction of biological samples from a person, outlines their range, and proposes an 

implementation mechanism. It proposes a basis for making a decision by an examining 

magistrate to return an application for coercive extraction of biological samples for 

examination and dismiss it. The work determines the requirements for an application for 

coercive extraction of biological samples for examination with regard to their being 

imposed on the party who files an application, the obligation to determine the institution 

where such samples will be taken, and the justification of the samples’ being biological. It 

proposes criteria of permissible coercive extraction of biological samples for examination, 

the main of which are the way the biological samples for examination originate (as a result 

of the person’s natural vital activity) and the moral admissibility of legal coercion during 

their extraction (minimal coercion). It develops academic ideas regarding that fingerprint 

samples don’t belong to biological samples and can’t be coercively extracted. It singles out 

the powers of an examining magistrate to grant permission to conduct exceptional 

inspections or revisions in the criminal proceedings. This work researches into the rulings 
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made by examining judges, surveys them, and analyses ECtHR decisions. It formulates 

propositions and provides recommendations for improvement of the criminal procedure 

legislation related to powers of an examining magistrate with regard to the execution of 

judicial control. 

Keywords: investigating magistrate, judicial control, powers, conceptual framework, 

classification, criminal proceedings, respect for rights, complaint handling, inaction, pre-

trial investigation, investigative (search) activities, measures providing for criminal 

proceedings, coercive extraction of biological samples, exceptional inspection or revision. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Впровадження міжнародних 

стандартів щодо захисту прав людини і громадянина у вітчизняне кримінальне 

судочинство та останні законодавчі зміни до КПК України свідчать про суттєве 

збільшення ролі слідчого судді на стадії досудового розслідування.  

За офіційними статистичними даними Державної судової адміністрації 

України, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України щодо стану 

здійснення судочинства в Україні, зберігається тенденція до збільшення кількості 

розглянутих слідчими суддями клопотань, скарг. Так, у 2015 році кількість 

розглянутих клопотань, скарг становила 470 733. У 2016 році слідчі судді 

розглянули 500 529 клопотань, скарг, що на 29 796 більше, ніж за попередній рік. У 

2017 році кількість розглянутих клопотань, скарг становить 501 196 тис.  

З огляду на значну кількість заяв проти України, які перебувають на розгляді у 

Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), неоднакову правозастосовну практику 

слідчих суддів, що склалася в Україні, недостатнє законодавче врегулювання деяких 

положень КПК України, які стосуються здійснення судового контролю, а також з 

урахуванням постійного зростання кількості розглянутих скарг, клопотань слідчим 

суддею та збільшенням його ролі на стадії досудового розслідування, особливої 

актуальності набувають питання реалізації повноважень слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні.  

Загальним питанням здійснення судового контролю присвятили свої наукові 

праці А. Н. Артамонов, В. А. Азаров, Є. В. Большаков, Д. Н. Вороненков, 

В. Н. Галузо, С. Г. Герасименко, І. В. Гловюк, К. В. Гутарін, О. В. Капліна, 

Л. М. Кирій, Д. П. Кисленко, В. Г. Клочков, Н. М. Ковтун, Н. О. Колоколов, 

О. В. Кондратьєв, О. П. Корнієнко, О. П. Кучинська, Л. М. Лобойко, 

Є. Д. Лук’янчиков, Н. Г. Муратова, О. В. Нікітіна, В. Т. Нор, В. О. Попелюшко, 

С. О. Пшенічко, В. В. Ринда, О. В. Рябков, Д. Б. Сергєєва, В. В. Сидоров, Н. П. Сиза, 
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Ю. В. Скрипіна, О. С. Старенький, Р. І. Тракало, А. Р. Туманянц, А. П. Фоков, 

І. В. Чепурний, Л. В. Черечукіна, В. І. Чорнобук, М. Г. Шавкун, М. Є. Шумило. 

Окремі питання повноважень слідчого судді як суб’єкта здійснення судового 

контролю на стадії досудового розслідування, зокрема процесуального статусу 

слідчого судді; організаційно-правових проблем здійснення судового контролю; 

реалізації питань змагальності, інституту сприяння захисту, повноважень слідчого 

судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні; застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження розглядались в роботах 

А. Ф. Бондюка, О. В. Бурлаки, В. О. Гринюка, Т. Г. Ільєвої, Д. Є. Крикливця, 

М. А. Макарова, О. В. Малахової, М. А. Погорецького, О. Ю. Татарова, 

Л. Д. Удалової, В. І. Фаринника, О. Г. Шило, Д. В. Шилової, О. Г. Яновської, 

А. І. Янковецької.  

Разом з тим недослідженими залишились проблемні питання реалізації 

повноважень слідчого судді у разі систематичної неявки скаржника в судове 

засідання, при наданні дозволу на проведення ревізій, перевірок, строків реалізації 

повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до 

речей і документів, що свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного 

дослідження та обумовило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження узгоджується із Стратегією реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, затвердженою Указом Президента 

України від 20 травня 2015 р. № 276/2015, Національною стратегією у сфері прав 

людини, затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 

501/2015, Планом заходів щодо її реалізації, схваленим розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р, спрямоване на реалізацію 

Концепції реформування кримінальної юстиції України, затвердженої Указом 

Президента України від 08 квітня 2008 року. Робота відповідає Переліку 

пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних 

розробок на період до 2020 року, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України 07 вересня 2011 р. № 942. 
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Тему дисертаційного дослідження затверджено на засіданні Вченої ради 

Донецького юридичного інституту МВС України 28 травня 2014 року 

(протокол № 12). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретичних 

положень і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні.  

Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

– дослідити сучасний стан наукової розробленості інституту слідчого судді 

щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні; 

– класифікувати повноваження слідчого судді у кримінальному процесі 

України під час здійснення судового контролю у кримінальному провадженні; 

– розкрити зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій;  

– окреслити проблеми правової регламентації та практичної реалізації 

повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян; 

– визначити зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

– охарактеризувати повноваження слідчого судді при здійсненні судового 

контролю в порядку ст. 206 КПК України; 

– визначити особливості реалізації повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи; 

– виокремити повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на 

проведення позапланових ревізій, перевірок у кримінальному провадженні;  

– сформулювати пропозиції та надати рекомендації з удосконалення 

кримінального процесуального законодавства України, які регламентують повноваження 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю у кримінальному провадженні. 
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Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які виникають при реалізації 

слідчим суддею повноважень щодо здійснення судового контролю у кримінальному 

провадженні.  

Предмет дослідження – повноваження слідчого судді щодо судового 

контролю у кримінальному провадженні. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети та виконання завдань 

дисертаційного дослідження використано загальнонаукові, філософські та 

спеціальні методи, зокрема: історико-правовий – для з’ясування генезису інституту 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю (підрозділ 1.1); системний – для 

вивчення інституту слідчого судді щодо здійснення судового контролю як єдиного 

цілісного явища, що складається з окремих складових елементів (розділи 1–3); 

формально-логічний – дозволив з’ясувати зміст і суть повноважень слідчого судді 

щодо здійснення судового контролю (підрозділ 1.2, розділи 2, 3); діалектичний – 

при з’ясуванні сутності понять і категорій та аналізі їх спільних і відмінних рис 

(розділи 1–3, висновки); порівняльно-правовий – для порівняння емпіричних даних і 

законодавчої регламентації повноважень слідчого судді (підрозділ 1.2, розділи 2, 3); 

моделювання – при розробленні змін, що були пропоновані до КПК України та 

стосуються повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

(розділи 2, 3, висновки); статистичний – для проведення анкетування, а також 

дослідження матеріалів кримінальних проваджень, статистики й узагальнення 

отриманих результатів (розділи 2, 3). 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали офіційної статистичної 

звітності Верховного Суду України за період 2015–2017 рр.; результати анкетування 

83 слідчих суддів (Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька 

області); матеріали вивчення 1453 судових рішень, 75 рішень ЄСПЛ, а також 

практичний досвід роботи дисертанта на посаді судді. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що робота є однією 

з перших в Україні монографічних праць, у якій комплексно з урахуванням 

сучасного стану вітчизняного законодавства, правозастосовної практики та рішень 

ЄСПЛ досліджено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю. 
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Сформульовано та обґрунтовано низку пропозицій і рекомендацій, спрямованих на 

підвищення ефективності діяльності слідчого судді у кримінальному провадженні. 

Новизну дисертаційного дослідження відображають такі наукові положення:  

вперше: 

– запропоновано надати слідчому судді право приймати рішення про 

залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора без 

розгляду у разі систематичної неявки скаржника в судове засідання без поважних 

причин;  

– окреслено повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю під час розгляду клопотань учасників кримінального провадження про 

надання дозволу на проведення позапланової ревізії, перевірки та розроблено 

механізм їх реалізації; 

– доведено необхідність законодавчого визначення строку, впродовж 

якого слідчий суддя зобов’язаний реалізувати повноваження щодо забезпечення 

захисту прав особи, що визначені ст. 206 КПК України; 

– обґрунтовано необхідність визначення в КПК України подвійного 

строку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів залежно 

від наявності чи відсутності загрози зміни або знищення речей та документів. У разі 

наявності обґрунтування таких обставин слідчий суддя розглядає клопотання 

невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту надходження клопотання до суду. За 

умови, якщо у клопотанні такі обставини не зазначені – слідчий суддя розглядає 

його протягом трьох днів з дня надходження до суду;  

– визначено процедуру постановлення ухвали в порядку ст. 206 КПК 

України за ініціативою слідчого судді та порядок її реєстрації в автоматизованій 

системі документообігу суду та ЄДРСР; 

– запропоновано підстави для прийняття слідчим суддею рішення щодо 

повернення клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження та щодо відмови у його задоволенні; 

удосконалено:  
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– класифікацію повноважень слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, щодо 

якої здійснюється судовий контроль; 

– перелік видів процесуальних рішень, які можуть бути прийняті за 

результатами розгляду клопотання про надання дозволу на застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження;  

– поняття бездіяльності слідчого, прокурора та обставини, які 

зобов’язаний враховувати слідчий суддя під час перевірки дотримання строків 

подання скарги на таку бездіяльність; 

– вимоги до клопотання про примусове відбирання біологічних зразків 

для дослідження в частині покладення на сторону, яка звертається з клопотанням, 

обов’язку зазначення установи, де буде здійснюватися відбирання таких зразків, 

обґрунтування необхідності вилучення того чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; підтвердження безпечності відбирання біологічних 

зразків для дослідження для життя і здоров’я особи; 

– ознаки допустимого примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження, основними з яких є спосіб утворення біологічних зразків для 

дослідження (в результаті природньої життєдіяльності особи) та моральна 

допустимість правового примусу під час їх відбирання (мінімальний примус);  

дістали подальшого розвитку: 

– наукові ідеї щодо необхідності постановлення ухвали про витребування 

матеріалів кримінального провадження при розгляді скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження; 

– поняття процесуальних і матеріальних умов затримання, які слідчий 

суддя зобов’язаний встановити під час розгляду скарги в порядку ст. 206 КПК 

України; 

– наукові ідеї щодо того, що взірці пальців рук не відносяться до 

біологічних зразків і не можуть бути примусово відібрані. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки і 

пропозиції впроваджені та надалі можуть бути використані у: 

‒ законотворчій діяльності – під час удосконалення положень КПК України, 

які регламентують повноваження слідчого судді під час здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні (акт впровадження у законотворчу 

діяльність № 22/35-1-15 від 29 січня 2018 р.); 

‒ правозастосовній діяльності – при розробці та удосконаленні відомчих 

нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, пов’язаних із 

постановленням слідчим суддею ухвал щодо проведення процесуальних дій, які 

обмежують конституційні права особи (акт впровадження у практичну діяльність 

органів досудового розслідування від 17 січня 2018 р.);  

‒ освітньому процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, тестових 

завдань, а також під час проведення різних видів занять із навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Доказування у досудовому розслідуванні», «Судові та 

правоохоронні органи України», «Розслідування окремих видів злочинів» (акт 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 23 січня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, сформульовані в дисертації, доповідалися та оприлюднені у виступах на 

науково-практичних конференціях і круглих столах: «Використання сучасних 

досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (м. Кривий Ріг, 13 квітня 2017 

р.), «Новітні тенденції сучасної юридичної науки» (м. Дніпро, 1‒2 грудня 2017 р.), 

«Теоретичні та практичні проблеми розвитку кримінального права і процесу» 

(м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2017 р.), «Проблеми забезпечення прав людини в 

світлі Загальної декларації прав людини» (м. Одеса, 8 грудня 2017 р.), «Місце 

юридичних наук у формуванні правової культури сучасної людини» (м. Запоріжжя, 

22‒23 грудня 2017 р.), «Актуальні питання кримінального права, кримінального 

судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре 

Беккаріа» (м. Київ, 15 березня 2018 р.), «Актуальні питання сьогодення» 

(м. Вінниця, 20 березня 2018 р.). 
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Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено в 12 публікаціях, серед яких п’ять статей – у журналах, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, 

одна стаття – у міжнародному науковому виданні, та сім тез виступів на науково-

практичних конференціях і круглому столі.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, переліку 

умовних скорочень, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків, 

списку використаних джерел (363 найменування на 38 сторінках) та 6 додатків на 

41 сторінці. Повний обсяг дисертації становить 267 сторінок, з яких основний текст 

– 176 сторінок. 

 



21 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ СЛІДЧОГО 

СУДДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

1.1 Сучасний стан наукової розробленості інституту слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю у кримінальному провадженні 

 

У системі інститутів правової держави, якою Конституція визначає Україну, 

судова влада виконує одну із провідних функцій у соціальних відносинах – функцію 

встановлення справедливості у стосунках між людьми, а також відносинах між 

особою і державою чи іншими об’єднаннями громадян [326, с. 14].  

Конституція України проголосила, що права та свободи людини, її честь та 

гідність є найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Кримінальне 

процесуальне законодавство закріплює систему гарантій прав і свобод учасників 

кримінального провадження. Основним суб’єктом, який забезпечує дотримання 

прав і свобод у кримінальному провадженні, виступає слідчий суддя, для чого в 

КПК України передбачено ряд повноважень останнього. Також Конституція 

України закріпила право кожної особи на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб. 

З огляду на це, актуальним є здійснення аналізу повноважень слідчого судді 

під час судового контролю у кримінальному провадженні, який варто розпочати із 

короткого екскурсу з історії цього інституту, а також окреслення сучасного стану 

наукових досліджень у цій сфері. 

Вперше слідчий суддя як суб’єкт кримінальної процесуальної діяльності 

з’явився у Франції в епоху Карла Великого (VIII ст.) як королівський об’їзний 

суддя [362]. У період ХIII – ХIV ст. Франція характеризується запозиченням 

римського процесуального приватно-позовного права, що сприяло тимчасовому 

припиненню функціонування інституту слідчого судді [360, с. 486]. Однак 
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становлення інквізиційної форми кримінального процесу, яке відбувалося в період 

абсолютної монархії, сприяло відновленню цього інституту [361]. Як вірно зазначає 

О. В. Попелюшко, статус французького слідчого судді постійно видозмінювався 

залежно від соціально-економічної та політичної ситуації в державі [154]. Слід 

зазначити, що процесуальний статус слідчого судді був досить обмежений, він 

повністю підпорядковувався прокурору. Наприклад, початок досудового 

розслідування здійснювався за вказівною останнього, однак слідчий суддя був 

незалежним під час проведення слідчих дій [363].  

Подальший розвиток інституту слідчого судді та його поширення в Європі 

пов’язані з політичною ситуацією та експансією Наполеоном Бонапартом інших 

держав [361]. З часом роль слідчого судді зросла. В європейських та азіатських 

державах його почали сприймати як суб’єкт, який забезпечує об’єктивне досудове 

розслідування та справедливе правосуддя [158]. 

В Україні, яка входила до складу Російської імперії, слідчий суддя з’явився 

також в результаті запозичення із Французької системи кримінального судочинства 

[158, с. 8]. До прийняття Статуту кримінального судочинства 1864 року – у 1860 

році він був наділений повноваженнями щодо проведення слідства. Після його 

прийняття слідчий суддя набув особливого статусу. Особливість статусу полягала в 

присвоєнні суддівських звань, вони призначались на посаду безстроково, 

користувались правами суддів і перевагами, які їм надавались. При цьому нагляд за 

діяльністю слідчих суддів здійснювали прокурори. До проведення розслідування 

слідчі судді залучали поліцію, однак здійснення доказування, проведення слідчих 

дій було їх одноособовим обов’язком. Крім того, слідчі судді наділені 

повноваженнями щодо самостійного прийняття рішення про застосування заходів 

процесуального примусу.  

За своїми функціональними обов’язками судовий слідчий тих часів нічим не 

відрізнявся від звичайного слідчого в кримінальному процесі радянського періоду, 

за тим лише винятком, що структурно він належав до окружного суду чи до судової 

палати, всі його рішення підлягали судовому контролю, а скарги на його дії 

розглядалися цими судовими органами. Тим самим у цій моделі судочинства 
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судовий слідчий, будучи під подвійним прокурорським і судовим контролем, 

реалізував тільки функції попереднього розслідування [207, с. 71; 23, с.5]. 

За часи радянської влади суд виступав як інструмент тоталітарної держави. 

Він був створений таким чином, що в окремих випадках порушував положення 

права, підміняв юридичні акти вольовими рішеннями, тому що був підпорядкований 

адміністративним органам, які, користуючись своїм правом, вказували судді, яке 

рішення він повинен прийняти. Суддя не міг неупереджено, законно прийняти 

рішення без дозволу адміністрації, тому що був зведеним до рівня звичайного 

управлінського закладу [320, с. 56]. 

Після розпаду СРСР ситуація кардинально змінилась. Так, КПК України 

1960 року функцію контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному процесі під час досудового слідства здебільшого покладав на органи 

прокуратури [158].  

За КПК 1960 року слідчі, як і попереднє розслідування кримінальних справ в 

цілому, жодного зв’язку із судовою системою та судочинством (у вузькому 

розумінні цього слова) не мали.  

Після отримання Україною незалежності Законом від 15 грудня 1992 року 

«Про статус суддів» до повноважень районних (міських) і обласних (та до них 

прирівняних) судів було віднесено розгляд окремих скарг, який здійснювався у 

формі оперативного (поточного) контролю за законністю та обґрунтованістю рішень 

органів попереднього слідства. Пізніше повноваження були дещо розширені. 

Однак, саме КПК України 2012 року забезпечив значне розширення функції 

судового контролю за досудовим розслідуванням. Також КПК 2012 року 

впроваджує інститут слідчих суддів, який виник на поєднанні повноважень судді із 

деякими його повноваженнями слідчо-розшукового характеру, які він міг 

здійснювати як в різних, так і у одній і тій же кримінальній справі [158; 236, с. 12]. 

У кримінально-процесуальному законодавстві європейських країн і країн СНД 

також зустрічається слідчий суддя. Так, посаду слідчого судді передбачено у 

Франції, Латвії, Італії. У Молдові є суддя з кримінального переслідування, в 

Литовській Республіці ‒ суддя досудового провадження, у ФРН ‒ суддя дізнавач. 
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Що ж стосується сучасного стану дослідження, то вважаємо за доцільне 

систематизувати праці вчених, у яких розглядалася вказана проблематика, за 

групами, що відображають основні напрями дисертаційного дослідження: 

1) дослідження загальних аспектів інституту слідчого судді; 2) дослідження 

загальних повноважень слідчого судді; 3) дослідження проблем інституту 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування; 4) дослідження повноважень слідчого судді щодо надання дозволу 

на застосування заходів забезпечення кримінального провадження та на проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;  5) дослідження, що 

стосуються судового контролю за захистом прав людини. 

Так, загальні аспекти інституту слідчого судді розглядали на рівні монографій 

такі українські вчені: О. В. Кондратьєв «Організаційно-правові проблеми судового 

контролю» (2005 р. ) [92], В. І. Чорнобук «Законність та обґрунтованість 

процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях 

кримінального процесу» (2007 р.) [326], Ю. В. Скрипіна «Слідчий суддя в системі 

кримінально-процесуальної діяльності» (2008 р.) [222]; Д. Б. Сергєєва «Зняття 

інформації з каналів зв’язку: кримінально-процесуальні і криміналістичні засади» 

(2008 р.) та ін. Звертає на себе увагу монографія О. Г. Яновської «Концептуальні 

засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства» 

(2011 р.) [358], та М. А. Макарова «Судовий контроль у кримінальному 

провадженні» (2016 р.) [119]. 

В підручниках і посібниках Ю. М. Грошевого «Сущность судебных решений в 

советском уголовном процессе» (1979 р.) [47], А. Д. Михайленка «Расследование 

преступлений: законность и обеспечение прав граждан» (1999 р.) [126], 

В. О. Попелюшка «Мала судова реформа та захист прав громадян» (2006 р.) [157] 

значну увагу приділено інституту слідчого судді. 

На рівні періодичних наукових видань проблемні питання процесуальної 

діяльності слідчого судді розкрито П. Аленіним [3], І. В. Гловюк [38, с. 50‒52], 

В. Т. Маляренком [122], М. А. Погорецьким [149], М. І. Сірим [221], Н. П. Сизою 
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[215], С. М. Смоковим [223], О. Ю. Татаровим [235], А. Р. Туманянцем [247, с. 898‒

900], Л. В. Черечукіою [321], О. Г. Шило [349], М. Є. Шумилом [354].  

Різноманітні аспекти судового контролю на стадії досудового розслідування 

досліджували такі зарубіжні вчені: В. М. Галузо «Судебный контроль за 

законностью и обоснованностью содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых на стадии предварительного расследования» (1995 р.) [32], 

М. М. Ковтун «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России» (2002 р.) 

[83] та ін. 

Водночас найбільшу увагу у контексті розглядуваного аспекту тематики 

привертають окремі праці. Так, О. В. Кондратьєв у роботі «Організаційно-правові 

проблеми судового контролю» (2005 р.) [92] дослідив взаємозв’язок судового 

контролю і прокурорського нагляду на досудовому слідстві як двох самостійних 

видів діяльності. Також, вивчаючи функціонування судового контролю за 

досудовим слідством у різні часи на території України (Україна доби Гетьманщини, 

періоду дії Конституції П. Орлика й Конституції УНР) й зарубіжних держав (Англія, 

Шотландія, Ірландія епохи Habeas Corpus Act), автор пропонує його сучасну 

вітчизняну модель, становлення й розвиток якої в нашій країні відбувається під 

впливом таких чинників, як а) визнання Конституцією України необхідності 

судового контролю за досудовим слідством, б) реалізація в Україні судово-правової 

реформи й в) імплементація норм міжнародного права у національне законодавство 

тощо.  

Ю. В. Скрипіна в дисертації «Слідчий суддя в системі кримінально-

процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)» (2008 р.) [222] 

здійснила комплексну характеристику інституту слідчого судді в кримінальному 

процесі за законодавством тих держав, у яких він був передбачений на той час, а 

також проектами КПК України. Автор наголошувала, що слідчий суддя повинен мати 

такі важелі, які б надавали йому реальну можливість здійснювати контроль за 

законністю провадження, у зв’язку з чим в роботі пропонується віднести до 

компетенції слідчого судді й наступні повноваження, пов’язані із забезпеченням прав 

учасників кримінального процесу: вирішення питання про допуск захисника до участі 
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у справі у разі відмови слідчого, відвід захисника та прийняття відмови захисника від 

виконання обов’язків; здійснення судового контролю при ознайомленні учасників з 

матеріалами кримінальної справи; прийняття рішення про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у провадженні по кримінальній справі, тощо.   

У монографії «Судовий контроль у кримінальному провадженні» (2016 р.) 

[119] М. А. Макаров наводить основні напрями удосконалення кримінального 

процесуального законодавства, його теоретичні та організаційні засади, що 

визначають окремі аспекти унормування та реалізації функції судового контролю у 

кримінальному провадженні.  

Зауважимо, що переважну більшість вищезазначених робіт було підготовлено 

до вступу в дію КПК 2012 року та присвячено генезису судового контролю й 

розгляду інституту слідчого судді в кримінальному процесі за законодавством 

зарубіжних країн. 

Дослідженням загальних положень щодо повноважень суду та слідчого судді 

на досудових стадіях кримінального процесу на монографічному рівні займались 

наступні вітчизняні вчені: А. Р. Туманянц «Контрольні функції суду у сфері 

кримінального судочинства» (1999 р.) [248], [245], В. І. Чорнобук «Законність та 

обґрунтованість процесуальних рішень судді в порядку судового контролю у 

досудових стадіях кримінального процесу» (2007 р.) [326], Л. М. Кирій «Відомчий, 

судовий контроль та прокурорський нагляд за дотриманням процесуального 

порядку відмови в порушенні кримінальної справи» (2008 р.) [76], Ю. В. Скрипіна 

«Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-

правове дослідження)» (2008 р.) [222], М. Г. Шавкун «Процесуальний контроль 

органів судової влади на досудових стадіях кримінального процесу» (2010 р.) [331], 

Є. В. Большаков «Апеляційне оскарження рішень судді, постановлених в порядку 

судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу» (2012 р.) [17], 

С. Г. Герасименко «Судовий контроль на досудових стадіях кримінального 

судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід» (2012 р.) [35], 

Д. П. Кисленко «Судовий контроль під час розслідування злочинів» (2012 р.) [77], 

В. В. Ринда «Прокурорський нагляд, судовий та відомчий контроль за 
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провадженням дізнання» (2012 р.) [180], С. О. Пшенічко «Повноваження слідчого 

судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні» (2014 р.) [179], 

Р.І. Тракало «Судовий контроль за дотриманням права на повагу до приватного 

життя» (2014 р.) [242], О. В. Капліна «Судовий контроль під час досудового 

розслідування у кримінальному провадженні» (2016 р. ) [72], [71], А. Ф. Бондюк 

«Процесуальні основи статусу слідчого судді у кримінальному провадженні» (2017 ) 

[21] та ін. 

Різні проблемні аспекти щодо повноважень слідчого судді розглянуто в 

статтях В. Ф. Бойка [16], В. Д. Бринцева [23], В. Т. Маляренка [122], 

Г. В. Остафійчука [141], М. А. Погорецького [149], В. О. Попелюшка [157], 

Н. П. Сизої [214], О. С. Ткачука [240], О. Ю. Татарова [236], О. Г. Шило [350], 

С. Г. Штогуна [352] та ін. 

Також окремі аспекти, що стосуються цієї тематики, висвітлено в працях 

таких зарубіжних учених: М. М. Ковтуна «Судебный контроль в уголовном 

судопроизводстве России (Понятие, сущность, формы)» (2002 р.) [84], 

Н. А. Колоколова «Судебный контроль в стадии предварительного расследования» 

(2004 р.) [87], Н. Г. Муратової «Система судебного контроля в уголовном 

судопроизводстве: вопросы теории, законодательного регулирования и практики» 

(2004 р.) [129], А. С. Сбоева «Механизм судебного контроля в досудебном 

уголовном судопроизводстве России» (2004 р.) [210], В. Ю. Дерішева 

«Следственный судья в досудебном производстве» (2004 р.) [50], В. А. Азарова 

«Функции судебного контроля в истории, теории и практике уголовного процесса 

России» (2004 р.) [1] та ін.  

На нашу думку, особливої уваги заслуговує дисертація А. Ф. Бондюка 

«Процесуальні основи статусу слідчого судді у кримінальному провадженні» 

(2017 р.) [21], у якій автор виокремив низку елементів процесу реалізації своїх 

повноважень слідчим суддею щодо судового контролю за застосуванням 

правообмежувальних дій. Також автором обґрунтовано доцільність передбачення 

обов’язку розгляду клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій 

за слідчим суддею місцевого суду з метою оперативної та об’єктивної оцінки 
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необхідності невідкладного їх застосування. Позиція слідчого судді виражається у 

координації своїх дій у межах судового контролю за дотриманням основних 

принципів та судової дискреції, спрямованих на виявлення істинності намірів 

організації заходів органами досудового слідства та прокуратурою, а також надання 

їм відповідної оцінки щодо допустимості, законності та неминучості реалізації. 

Цікавими є пропозиції автора щодо доповнення ст. 234 КПК України положенням, 

яке передбачає регламентацію дій слідчого судді в разі відсутності слідчого або 

прокурора у визначений для розгляду клопотання час і ст. ст. 223 та 236 КПК 

України щодо надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій у нічний 

час доби, що пояснюється невідкладністю збирання доказів. 

У роботі В. І. Чорнобука «Законність та обґрунтованість процесуальних 

рішень судді в порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального 

процесу» (2007 р.) [326] розглянуто комплекс актуальних правових, теоретичних і 

практичних проблем прийняття та обґрунтування процесуальних рішень судді в 

порядку судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу. Так, 

автором здійснено порівняльно-правовий аналіз виникнення і розвитку інституту 

судового контролю у кримінальному процесі, проаналізовано рішення органів 

досудового розслідування, які є об’єктом судового контролю. Також досліджено 

правову природу, класифікацію та механізм прийняття рішень суддею у досудових 

стадіях кримінального процесу: стадії порушення кримінальної справи та 

досудового розслідування, правові якості та порядок прийняття процесуальних 

рішень суддею за поданням органу дізнання, слідчого і прокурора та рішень судді 

по розгляду скарг учасників процесу у досудовому провадженні та ін. 

Л. М. Кирій у свої дисертації «Відомчий, судовий контроль та прокурорський 

нагляд за дотриманням процесуального порядку відмови в порушенні кримінальної 

справи» (2008 р.) [76] проаналізував поняття відомчого, судового контролю та 

прокурорського нагляду, з’ясував порядок здійснення відомчого, судового 

контролю та прокурорського нагляду за прийняттям рішення про відмову в 

порушенні кримінальної справи в інших державах (Російська Федерація, Франція, 

ФРН тощо) та ін. 
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У дисертації С. Г. Герасименка «Судовий контроль на досудових стадіях 

кримінального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід» 

(2012 р.) [35] автором проаналізовано сутність судового контролю на досудових 

стадіях кримінального судочинства, його межі та співвідношення з прокурорським 

наглядом і відомчим контролем, вивчено зарубіжний досвід застосування інституту 

судового контролю та запропоновано розширити межі судового контролю на стадії 

досудового розслідування за такими напрямами: 1) отримання дозволу на 

проведення слідчих дій; 2) отримання дозволу на застосування заходів кримінально-

процесуального примусу; 3) проведення оперативно-розшукової діяльності; 

4) оскарження інших дій та рішень, прийнятих на стадії досудового розслідування. 

У роботі С. О. Пшенічка «Повноваження слідчого судді з розгляду та 

вирішення скарг у досудовому провадженні» (2014 р.) [179] автором проаналізовано 

повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому 

провадженні, визначено поняття «скарга» та «оскарження» у досудовому 

провадженні; сформульовано систему загальних положень оскарження та розгляду 

скарг у досудовому провадженні; визначено предмет та суб’єкти оскарження дій, 

бездіяльності та рішень органів досудового розслідування і прокурора у досудовому 

провадженні та ін. Також наголошено, що функціональна спрямованість 

кримінально-процесуальної діяльності слідчого судді характеризується здійсненням 

ним лише функції судового контролю; діяльність слідчого судді у порядку ст. 225 

КПК здійснюється у межах функції судового контролю і є напрямом судового 

контролю із забезпечення якості доказів. 

Водночас, незважаючи на значний масив робіт, відсутня єдність поглядів на 

класифікацію повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування та їх 

реалізацію. Також невирішеним проблемним аспектом є відсутність регламентації в 

окремій нормі КПК України повноважень слідчого судді на стадії досудового 

розслідування, що суперечить ст. 19 Конституції України. Тому для системного 

аналізу та оцінки всієї сукупності повноважень слідчого судді, виявлення прогалин 

в регламентації повноважень та подальшого розроблення пропозицій щодо їх 
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усунення, вбачається необхідність в подальшому удосконаленні класифікації, чому 

буде присвячено підрозділ 1. 2 даного дослідження. 

Теоретичні та практичні проблеми інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового розслідування ставали 

предметом дослідження в монографіях В. Гловюк «Судова діяльність у досудових 

стадіях кримінального процесу: теорія і практика» (2010 р.) [42] та О. Г. Шило 

«Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і 

громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі 

України» (2011 р.) [348]. 

Також це питання докладно розглядалось у дисертаційних дослідженнях 

Л. В. Черечукіної «Процесуальний порядок заяви клопотань і подання скарг про 

провадження слідчих дій, їх вирішення та оскарження процесуальних рішень» 

(1998 р.) [322], О. Ю. Костюченка «Апеляційне оскарження судових рішень у 

кримінальному процесі України» (2005 р.) [96], О. В. Калиновського «Правові та 

організаційні засади оскарження рішення про порушення кримінальної справи» 

(2008 р.) [70], Г. В. Федотової «Оскарження дій та рішень міліції як органу 

дізнання» (2008 р.) [313], В. В. Сидорова «Обжалование процессуальных действий и 

решений органов, осуществляющих уголовное преследование, как гарантия 

обеспечения прав участников уголовного судопроизводства» (2009 р.) [212], 

А. І. Янковця «Інститут судового оскарження на стадії досудового розслідування» 

(2012 р.) [356], Д. М. Валігури «Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності 

органу досудового розслідування та прокурора» (2013 р.) [24], А. Б. Касумової 

«Право особи на скаргу в кримінальному процесі» (2013 р.) [74], Т. Г. Ільєвої 

«Функція судового контролю у кримінальному процесі» (2014 р.) [69], 

Д. В. Шилової «Захист прав та законних інтересів учасників кримінального 

провадження при його закритті на стадії досудового розслідування» (2014 р.) [351], 

Д. Є. Крикливця «Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим 

суддею » (2016 р.) [98], в дисертації зарубіжного дослідника А. Н. Артамонова 

«Обжалование действий и решений органов расследования в досудебных стадиях 

российского уголовного процесса» (2016 р.) [5] та ін. 
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Інститут оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора під 

час досудового розслідування вивчався в посібниках Н. Р. Бобечко «Апеляційне та 

касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України» 

(2010 р.) [15], О. Г. Яновської «Оскарження адвокатом рішень, дій чи бездіяльності 

слідчого, прокурора та слідчого судді під час досудового розслідування» (2013 р.) 

[359] та ін. 

Процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора під 

час досудового розслідування висвітлено в періодичних виданнях О. В. Захаровим 

[65], О. О. Гриньківим [44], В. І. Галаганом [31], Ю. М. Грошевим [46], 

В. В. Добрянським [52], І. І. Заревим [63], В. Корсуном [95], М. В. Лотоцьким [109], 

М. Макаровим [117], А. Палащуком [142], М. А. Погорецьким [148], 

О. Комарницькою [90], В. Т. Нором [136], О. Овчаренком [138], А. В. Столітнім 

[231], Т. О. Чорноморцем [329] та ін. 

Наприклад, Д. Є. Крикливець у своїй роботі «Реалізація засади змагальності 

під час розгляду скарг слідчим суддею » (2016 р.) [98] дослідив практичний вплив 

засади змагальності на процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії, 

бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора, а також опрацював 

законодавчий перелік рішень, дій чи бездіяльності, що підлягають оскарженню. 

Також автором виокремлено процесуальні заходи, яких вживає слідчий суддя з 

метою організації належного судового розгляду скарги. Як висновок зазначено, що 

на слідчого суддю не покладено обов’язок доказування правової позиції, викладеної 

у скарзі, але водночас він зобов’язаний постановити законну та обґрунтовану 

ухвалу.  

Однак, деякі проблемні питання залишились невирішеними. У КПК України 

процедуру оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування передбачено не чітко, у зв’язку з чим прийняття слідчими суддями 

рішень, які виходять за межі наданих їм прав і повноважень, непоодинокі. Також 

дискусійним і невирішеним на законодавчому рівні є визначення строку, після 

спливу якого можливо оскаржити бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає 

у невнесенні відомостей до ЄРДР, інших видів бездіяльності. Є проблемним та 
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потребує дослідження також питання щодо реагування слідчим суддею на 

систематичну неявку скаржника в судове засідання та ін. 

Таке практично значуще питання нашої тематики, як повноваження слідчого 

судді щодо надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та на проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, ставали предметом наукових досліджень в монографії 

Ю. В. Лук’яненка «Затримання особи як захід забезпечення кримінального 

провадження» (2016 р.) [110], в дисертаціях Ю. В. Донченко «Застава як запобіжний 

захід в кримінальному процесі України» (2003 р.) [55], О. І. Тищенко «Проблеми 

обрання та оскарження запобіжного заходу у вигляді взяття під варту в досудовому 

провадженні по кримінальній справі» (2007 р.) [239], Ю. В. Скрипіна «Слідчий 

суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове 

дослідження» (2008 р.) [222], О. М. Коріняк «Захист прав і свобод людини при 

застосуванні запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України» (2012 р.) 

[94], С. О. Пшенічка «Повноваження слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у 

досудовому провадженні» (2014 р.) [179], М. І. Дерев’янка «Гарантії прав і свобод 

особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» 

(2015 р.) [48], А. Е. Руденко «Заходи забезпечення кримінального провадження, що 

обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб» (2015 р.) 

[206] та ін. 

Викликають науковий інтерес статті О. В. Верхогляд [27], І. В. Гловюк [39], 

О. Жупіни [61], М. І. Карпенка [73], Г. Кожевнікова [85], М. Я. Никоненка [135], 

М. А. Погорецького [147], В. І. Фаринника [311], А. Щасної [355], Д. А. Чухраєва 

[330] та ін. 

Так, Ю. В. Лук’яненко в роботі «Затримання особи як захід забезпечення 

кримінального провадження» (2016 р.) [110] проаналізував питання щодо 

затримання особи на підставі ухвали слідчого судді, суду та дослідив гарантії 

реалізації права на захист затриманої особи в кримінальному провадженні.  

У дисертації О. М. Коріняк «Захист прав і свобод людини при застосуванні 

запобіжних заходів у кримінальному судочинстві України:» (2012 р.) [94] наведено 
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дефініцію «засади захисту прав і свобод людини в кримінальному провадженні 

України», досліджено кожний вид запобіжних заходів, мету, підстави та обставини, 

які враховуються при прийнятті рішення про їх застосування, та ін. 

Водночас і до сьогодні серед учених і суб’єктів правозастосування відсутня 

єдність поглядів стосовно реалізації повноважень слідчими суддями щодо судового 

контролю під час вирішення питань щодо застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, класифікації повноважень слідчого судді щодо 

розгляду клопотань та скарг учасників кримінального провадження. Також є 

необхідність окреслення кола видів процесуальних рішень, які має право 

ухвалювати слідчий суддя, реалізуючи свої повноваження. Потребує ґрунтовного 

аналізу реалізація норм ст. 206 КПК України слідчими суддями.  

Інші питання, які прямо не стосуються досліджуваної тематики, але пов’язані 

з нею, зокрема проблеми забезпечення права кожної особи на свободу й особисту 

недоторканність у кримінальному провадженні, визначення системи та структури 

гарантій забезпечення цього права, покращення ефективності реалізації права на 

захист від незаконного затримання, були предметом досліджень таких учених, як: 

А. А. Ахундова [7], С. Банах [9], О. В. Винокуров [28], М.І. Дерев′янко [49], 

В. М. Галузо [32], І. В. Гловюк [40], О. М. Коріняк [94], М. Маковєй [120], 

В. Руденко [207], Н. П. Сиза [214], А. В. Солоділов [225], О. Ю. Татаров [236], 

М. О. Устимов [250], О. Ю. Хахуцяк [314], В. Чорнобук [325], С. Штогун [9], 

В. Ю. Щедрікова [316], О. Г. Яновської [357] та ін.  

Однак не дістала остаточного вирішення дискусія щодо відсутності процедури 

винесення слідчим суддею за власною ініціативою ухвали про зобов’язання 

доставити особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення свободи, а 

також технічної можливості її реєстрації в Автоматизованій системі документообігу 

суду та Єдиному державному реєстрі судових рішень.  
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1.2 Класифікація повноважень слідчого судді у кримінальному процесі 

України 

 

Слідчий суддя, як і інші суб’єкти кримінальної процесуальної діяльності, 

наділений правами й виконує покладені на нього обов’язки. Надані права є 

вираженням його можливостей, які дають змогу реалізувати обов’язки та таким 

чином здійснювати державне управління у сфері кримінальної процесуальної 

діяльності на стадії досудового розслідування. В даному аспекті слід звернути увагу 

на те, що слідчий суддя може реалізувати повноваження лише у випадках та межах, 

визначених законодавством.  

Чітка регламентація в КПК України повноважень слідчого судді повинна 

забезпечувати захист прав і законних інтересів учасників провадження, визначати 

критерії для прийняття процесуальних рішень, створювати єдину практику 

постановлення процесуальних документів, які покликані на забезпечення 

ефективного правового регулювання суспільних відносин у сфері кримінального 

процесу. Проте, вивчення правозастосовної практики свідчить, що повноваження 

слідчого судді визначені не в повному обсязі, що створює умови, за яких слідчий 

суддя у багатьох випадках вимушений звертатись до аналогії закону та 

застосовувати загальні засади кримінального провадження. З урахуванням загальних 

засад кримінального провадження він реалізує повноваження, не зафіксовані в КПК 

України, однак передбачені іншими законами чи обумовлені конкретними 

правовідносинами. 

Водночас тенденція до посилення ролі слідчого судді на стадії досудового 

розслідування потребує формування такої законодавчої бази, яка забезпечить 

прийняття рішень слідчим суддею лише в межах, визначених законом, і мінімізує 

необхідність використання загальних засад кримінального провадження. Для 

формування уявлення про весь обсяг повноважень слідчого судді та виявлення 

недоліків в їх регламентації необхідним є здійснення систематизації. 

Метою даного підрозділу є розробка класифікації повноважень слідчого судді 

у кримінальному процесі України. 
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Теоретичні та практичні проблеми повноважень слідчого судді були 

предметом дослідження в наукових працях В. А. Азарова [1], Є. В. Большакова [17], 

В. Д. Бринцева [23], С. Г. Герасименко [35], Л.М. Кирій [76], Д. П. Кисленка [77], 

М. М. Ковтуна [84], Н. А. Колоколова [87], В. Т. Маляренка [122], Н. Г. Муратової 

[129], Г. В. Остафійчука [141], М. А. Погорецького [149], В. О. Попелюшка [158], 

С. О. Пшенічки [179], В. В. Ринди [180], Ю. В. Скрипіної [222], Н. П. Сизої [214], 

Р.І. Тракало [242], О. С. Ткачука [240], А. Р. Туманянц [248], О. Ю. Татарова [236], 

В. І. Чорнобука [326], М. Г. Шавкуна [331], О. Г. Шило [350], С. Г. Штогуна [352] та 

ін. Окремі питання компетенції слідчого судді розглядали В. Ф. Бойко [16], 

Ю. Дерішев [50], А. С. Сбоєв [210] та інші вчені. Попри таку широку бібліографію, 

повноваження слідчого судді регламентовано не чітко, є багато проблем 

правозастосовної практики. Зокрема, в КПК України відсутня окрема норма, яка б 

містила перелік повноважень слідчого судді на стадії досудового розслідування, на 

відміну від повноважень слідчого чи прокурора, які регламентуються окремими 

статтями КПК України. Це спричиняє формування розрізненої, часто суперечливої 

правозастосовної практики. Так, трапляються випадки, коли слідчі судді одного і 

того ж суду приймають протилежні за змістом рішення за одних і тих самих 

обставин. В окремих випадках законодавець або не регламентує, або не чітко 

регламентує повноваження слідчого судді. Зокрема, не передбачено, які рішення 

слідчий суддя уповноважений приймати у разі звернення ініціатора клопотання чи 

скарги із заявою про залишення їх без розгляду. Наразі в законі не визначено 

повноваження слідчого судді щодо можливості об’єднання для сумісного розгляду 

скарги про незаконне затримання в порядку ст. 206 КПК України та клопотання 

слідчого, прокурора про застосування щодо особи запобіжного заходу в цьому ж 

провадженні; повноваження слідчого судді у разі звернення сторонами кримінального 

провадження зі скаргою чи клопотанням з порушенням правил підсудності, тощо. На 

сьогодні в рамках судової реформи законом передбачено нові повноваження 

слідчого судді. Аналіз відповідних норм закону свідчить, що регламентація 

повноважень не відповідає вимогам правозастосовної практики: строки розгляду 

деяких клопотань не визначено; не повною мірою визначено види процесуальних 
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рішень, які уповноважений постановляти слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотань. 

Питання класифікації повноважень слідчого судді на стадії досудового 

розслідування є дискусійним в теорії кримінального процесу, тому потребує 

детального аналізу. 

Повноваження слідчого судді слід розглядати як систему прав та обов’язків, 

спрямованих на виконання функцій і завдань, які покладені на нього. Реалізуючи 

свої повноваження, слідчий суддя може самостійно визначати характер своєї 

процесуальної поведінки з метою найбільш успішного виконання завдань і функцій, 

однак в межах, визначених законодавством, та зобов’язаний дотримуватись 

покладених на нього обов’язків.  

А. Г. Гаркуша також звертає увагу на те, що повноваження слідчого судді 

становлять собою складну систему та потребують теоретичного аналізу, вивчення 

структурних елементів обсягу, змісту та меж за допомогою їх класифікації. 

Висловлює пропозиції щодо розширення повноважень слідчого судді [34, с. 50].  

С. О. Пшенічко визначає основні характеристики повноважень: нерозривна 

поєднаність прав та обов’язків, спрямованість на реалізацію кримінально-

процесуальної функції та завдань відповідного суб’єкта, обов’язковість здійснення у 

випадках, передбачених законом; публічно-владний характер; наявність розсуду при 

реалізації у випадках і межах, регламентованих законом; процесуальна форма 

реалізації повноважень; процесуальні дій та процесуальні рішення як спосіб 

реалізації повноважень; реалізація повноважень у межах кримінально-

процесуальних відносин [179, с. 110]. Саме законодавча регламентація повноважень 

слідчого судді визначає їх межі та обсяг. Вони обмежені стадією досудового 

розслідування та сферою конституційних прав і свобод громадян. Перед слідчим 

суддею стоїть завдання виявити законність або незаконність дій і рішень слідчого та 

прокурора на зазначеній стадії [77, с. 24].  

Н. А. Колоколов пропонує повноваження слідчого судді поділяти на 

превентивні та подальші (невідкладні). Превентивні повноваження (запобіжні) 

реалізуються у тих випадках, коли по справі існує необхідність обмеження основних 
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конституційних прав особи. Подальший невідкладний судовий контроль 

проводиться в тому випадку, коли рішення органів досудового розслідування вже 

прийняті, а процесуальні дії вже проведені [87, с. 34].  

Ю. В. Скрипіна, аналізуючи проект КПК України, класифікувала 

повноваження слідчого судді на наступні групи: повноваження щодо вирішення 

питання про застосування заходів кримінально-процесуального примусу; 

повноваження щодо розгляду скарг на дії (бездіяльність) й рішення особи, яка 

провадить дізнання, слідчого та прокурора; повноваження щодо розгляду подання 

органу дізнання, слідчого чи прокурора про проведення слідчих дій, що обмежують 

конституційні права людини і громадянина; інші процесуальні повноваження 

(зокрема, спрямовані на забезпечення процесуальних прав учасників кримінального 

провадження) [222, с. 66‒67].  

О. В. Калиновський та С. І. Дячук, аналізуючи проект КПК України, 

поділяють повноваження слідчого судді залежно від предмета діяльності на такі 

види: повноваження щодо вирішення питання про застосування заходів 

кримінально-процесуального примусу; повноваження щодо розгляду скарг на дії 

(бездіяльність) та рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого та прокурора; 

повноваження щодо вирішення питання про проведення слідчих дій, які обмежують 

конституційні права і свободи людини; інші повноваження слідчого судді [70; 258; 

58; 109]. 

І. В. Гловюк за предметним критерієм повноваження слідчого судді поділяє на 

такі групи: дозвільні повноваження (пов’язані з вирішенням питань про проведення 

слідчих (розшукових) дій, які обмежують конституційні права особи); повноваження 

із забезпечення законності та обґрунтованості застосування заходів кримінально-

процесуального примусу; повноваження із здійснення судового контролю; 

повноваження із забезпечення доказів у кримінальному провадженні; допоміжні 

повноваження; повноваження, пов’язані з міжнародним співробітництвом [41, с. 

104]. 

А. Р. Туманянц виокремлює повноваження слідчого судді при застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження; повноваження слідчого судді при 
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проведенні процесуальних дій, що обмежують конституційні права людини; 

повноваження слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність 

органів досудового розслідування чи прокурора; інші процесуальні повноваження 

слідчого судді, спрямовані на забезпечення процесуальних прав суб’єктів 

кримінального провадження [246, с. 13‒14]. 

Р. Єзерський зазначає, що повноваження слідчого судді доцільно 

класифікувати на такі групи: щодо вирішення питання про застосування заходів 

кримінально-процесуального примусу; щодо розгляду скарг на дії (бездіяльність) та 

рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого та прокурора; щодо вирішення 

питання про проведення слідчих (розшукових) дій, які обмежують конституційні 

права і свободи людини; інші повноваження – зокрема, спрямовані на забезпечення 

процесуальних прав учасників кримінального провадження, а також на вирішення 

питання про визнання отриманих фактичних даних допустимими доказами [60, 

с. 313].  

Деякі науковці розрізняють повноваження: щодо надання дозволу на 

провадження окремих процесуальних дій та щодо перевірки за скаргами учасників 

процесу законності й обґрунтованості вже вчинених або тих, що здійснюються, 

процесуальних рішень та дій суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності.  

Так, О. В. Хімічьова підтримує такий розподіл повноважень слідчого судді на 

дві групи. Автор виокремлює попереджувальні повноваження, до яких відносить 

прийняття рішень про проведення процесуальних дій, і наступні, які передбачають 

перевірку законності й обґрунтованості дій або рішень, прийнятих у ході досудового 

провадження [317, с. 207]. Своєю чергою Н. Г. Муратова та Л. Д. Чулюкін, 

підтримуючи позицію щодо поділу повноважень на дві групи, виокремлюють 

судову перевірку законності та обґрунтованості дій (бездіяльності) і рішень, які 

можуть спричинити порушення конституційних прав та інтересів учасників 

кримінального судочинства, та судовий імунітет стосовно окремих осіб [130, с. 16]. 

Схожої позиції притримується В. В. Вапнярчук [26, с. 251–252] та Д. П. Кисленко 

[77, с. 20].  
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В свою чергу, існує низка повноважень, які не можна віднести до жодної із 

запропонованих авторами груп. Зокрема, повноваження щодо виконання загальних 

обов’язків судді щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України, щодо 

сприяння сторонам в отриманні доказів, щодо міжнародного співробітництва не 

відносяться ні до попереджувальних повноважень, ні до наступних.  

Запропоновані підходи до класифікації повноважень слідчого судді дають 

можливість скласти загальні уявлення про предмет та межі повноважень щодо 

здійснення судового контролю. Однак, здебільшого автори здійснювали 

класифікацію повноважень слідчого судді (суддів) за КПК України 1960 років або за 

проектом діючого КПК України. Крім того, в теоретичних напрацюваннях відсутня 

єдність поглядів щодо критеріїв класифікації, здебільшого за основу взято лише 

предмет повноважень, проте характер і зміст залишаються поза увагою і сьогодні. 

Визначення єдиних критеріїв для класифікації повноважень слідчого судді 

дозволить чітко охарактеризувати ту частину повноважень, яка залишається на 

сьогодні неврегульованою на достатньому рівні, та розробити авторські пропозиції 

щодо законодавчої їх регламентації з урахуванням потреб правозастосовної 

практики. З огляду на це ми пропонуємо здійснити класифікацію повноважень 

слідчого судді не лише за предметом повноважень, а й за змістом діяльності 

слідчого судді, взявши за основу такі критерії:  

 залежно від виду процесуальної дії, щодо якої здійснюється судовий контроль;  

 за етапами реалізації повноважень;  

 за видами процесуальних рішень;  

 за строком, протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження.  

Залежно від виду процесуальної дії, щодо якої здійснюється судовий 

контроль, повноваження слідчого судді поділяються на ті, що реалізуються: 

– при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування (правовідновлювальні) (розгляд скарг 

на: рішення, дії і бездіяльність слідчого та/або прокурора, яка полягає у: невнесенні 

відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР; неповерненні тимчасово 

вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, нездійсненні інших 
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процесуальних дій, які слідчий або прокурор зобов’язаний вчинити у визначений 

КПК України строк (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення слідчого, прокурора 

про зупинення досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення 

слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження (п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 303 

КПК України); рішення слідчого, прокурора про відмову у визнанні потерпілим (п. 5 

ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при 

застосуванні заходів безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення слідчого, 

прокурора про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК 

України); рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування 

та продовження його згідно з правилами, передбаченими Главою 39 КПК України 

(п. 8 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення прокурора про відмову у задоволенні 

скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового 

розслідування (п. 91 ч. 1 ст. 303 КПК України) [164]; повідомлення слідчого, 

прокурора про підозру (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України [165]);  

– при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян (обшук житла чи іншого володіння особи 

(ст. 234 КПК України); огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 234, ч. 2 ст. 237 

КПК України); огляд трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи 

іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК України); слідчий експеримент, що 

проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК України); 

примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи 

(ч. 3 ст. 242 КПК України); примусове залучення особи для проведення медичної 

експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); примусове відбирання біологічних зразків 

для експертизи (ч. 3 ст. 245 КПК України); аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК 

України); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України); зняття 

інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 

зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України); 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 
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КПК України); установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ч. 2 

ст. 268 КПК України); спостереження за особою (ст. 269 КПК України); моніторинг 

банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України);  

– при розгляді клопотань щодо надання дозволу на проведення інших 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, метою яких є 

сприяння сторонам у збиранні доказів (допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні (ст.ст. 225, 232 КПК України), в тому числі й у 

режимі відеоконференції (ст. 232 КПК України); прийняття рішення про залучення 

експерта до проведення експертизи (ст. 244 КПК України);  

– при розгляді клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені до постановлення ухвали 

слідчого судді у виняткових випадках (проникнення до житла чи іншого володіння 

особи (ч. 3 ст. 233 КПК України); установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ч. 4 ст. 268 КПК України); спостереження за особою (ч. 3 

ст. 269 КПК України)); 

– при розгляді клопотань про надання дозволу на застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, їх зміну чи скасування (привід свідка, 

підозрюваного (ст. 140 КПК України); накладення грошового стягнення (ст. 144 

КПК України); скасування ухвали про накладення грошового стягнення (ст. 174 

КПК України); тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148 

КПК України); продовження строку тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ст. 153 КПК України); відсторонення від посади (ст. 156 КПК 

України); продовження строку відсторонення від посади та його скасування (ст. 158 

КПК України); тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 163 КПК України); 

арешт майна (ст. 172 КПК України); скасування арешту майна (ст. 174 КПК 

України); затримання підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді, суду з метою 

приводу (ст.ст. 187‒191 КПК України); застосування (обрання) запобіжного заходу 

(особисте зобов’язання (ст. 179 КПК України); особиста порука (ст. 180 КПК 

України); домашній арешт (ст. 181 КПК України); застава (ст. 182 КПК України); 

тримання під вартою (ст. 183 КПК України); покладення на підозрюваного одного 
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або кількох обов’язків (ч. 6 ст. 194 КПК України); зміна запобіжного заходу (ст.ст. 

200-201 КПК України)); передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд (ст. 

493 КПК України); застосування запобіжних заходів щодо особи, стосовно якої 

передбачено застосування примусових заходів медичного характеру: передання на 

піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським 

наглядом; поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку (ст. 508 КПК України); 

– при виконанні загальних обов’язків судді щодо захисту прав людини в 

порядку ст. 206 КПК України;  

– при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження в порядку 

міжнародного співробітництва (тимчасовий арешт затриманої особи, яка вчинила 

злочин за межами України (ст. 583 КПК України); екстрадиційний арешт 

(ст. 584 КПК України); запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, 

для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави (ст. 585 КПК України); 

присутність при допиті за запитом компетентного органу іноземної держави за 

допомогою відео- або телефонної конференції (ст. 567 КПК України); затвердженні 

згоди особи на спрощений порядок її видачі з України в порядку екстрадиції, якщо 

така особа добровільно згодна на її видачу певній іноземній державі. Надалі це 

питання вирішує центральний орган України, спеціально уповноважений на 

вирішення таких питань (ст. ст. 584, 585, 588 КПК України));  

– при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення інших 

процесуальних дій, які потребують здійснення судового контролю (поновлення 

пропущених процесуальних строків (ст. 117 КПК України); встановлення 

процесуальних строків для проведення слідчих (процесуальних) дій (ст. 114 КПК 

України); встановлення процесуальних строків для ознайомлення з матеріалами 

кримінального провадження (ст. 290 КПК України); здійснення кримінального 

провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що 

передбачені КПК України (ч. 6 ст. 28 КПК України); розгляд та вирішення питань 

про відводи учасників кримінального провадження (ч. 2 ст. 81 КПК України); 
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вирішення питання щодо реалізації речових доказів, їх знищення, технологічної 

переробки чи передачі Національному агентству України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 

для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або 

збереження їхньої економічної вартості (ч.ч. 6,7 ст. 100 КПК України); вирішення 

питання про використання отриманої в результаті провадження негласної слідчої 

(розшукової) дії інформації в іншому кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 257 КПК 

України); здійснення спеціального досудового розслідування (ст. 297-1 КПК 

України), продовження строку досудового розслідування (ст. 294 КПК України)).  

Наступним критерієм класифікації повноважень слідчого судді є етапи їх 

реалізації. За цим критерієм повноваження слідчого судді можна групувати на 

підготовчі та наступні.  

Підготовчі повноваження полягають у вжитті слідчим суддею організаційних 

заходів для розгляду клопотання, скарги, які не потребують оціночної діяльності 

[89, с. 74; 336, с. 219]. І. Ф. Літвінова також виділяє підготовчий етап в діяльності 

слідчого судді, однак відносить до нього лише перевірку підсудності та визначення 

кола осіб, що підлягають виклику в судове засідання [108, с. 61]. Разом з тим 

підготовчі повноваження є значно ширшими та охоплюють: ознайомлення слідчим 

суддею зі змістом клопотання, скарги; перевірку підстав для повернення 

клопотання, скарги, в тому числі і у зв’язку із недотриманням правил підсудності; 

призначення дати та часу судового засідання; повідомлення учасників провадження 

про місце, дату та час розгляду клопотання, скарги; підготовчі дії в судовому 

засіданні з розгляду клопотання, скарги. 

Наступні повноваження реалізуються під час безпосереднього розгляду 

справи. До них належить: вирішення заявлених в судовому засіданні клопотань; 

заслуховування учасників розгляду; вивчення клопотання, скарги та дослідження 

матеріалів, що мають значення для вирішення справи, їх аналіз та оцінка, прийняття 

рішення щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, скарги 

та винесення відповідної ухвали.  
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Показником повноважень слідчого судді, за яким можна оцінити законність 

його дій, є ухвала, яку останній виносить за результатами розгляду клопотання чи 

скарги. Винесення рішення за результатами розгляду клопотання чи скарги є 

обов’язком слідчого судді. Можливість вибору того чи іншого процесуального 

рішення (задовольнити, повернути чи відмовити у задоволенні клопотання, скарги, 

відмовити у відкритті провадження за скаргою чи закрити провадження з розгляду 

скарги) є правом слідчого судді, яке він реалізує на підставі власного переконання, з 

урахуванням визначених законодавцем підстав для його прийняття та фактичних 

обстави кожної справи.  

Виокремлюючи види процесуальних рішень як самостійну підставу для 

класифікації, слід зазначити, що слідчий суддя в межах наданих йому повноважень 

може постановити ухвалу про:  

 задоволення клопотання, скарги;  

 відмову у задоволенні клопотання, скарги;  

 відмову у відкритті провадження за скаргою;  

 повернення клопотання чи скарги;  

 залишення без розгляду клопотання чи скарги;  

 окрему категорію становлять ухвали, які виносяться слідчим суддею за 

власною ініціативою. 

Слід зазначити, що регламентація повноважень слідчого судді щодо винесення 

зазначених видів судових рішень здійснена не в повному обсязі. Аналіз норм КПК 

України, які регламентують права та обов’язки слідчого судді щодо здійснення 

судового контролю, свідчить про відсутність чіткого переліку судових рішень, які 

може постановити слідчий суддя за наслідками розгляду того чи іншого виду 

клопотання, скарги, та підстав для прийняття відповідних рішень. 

Так, ухвала про задоволення клопотання може бути постановлена слідчим 

суддею під час розгляду всіх скарг та клопотань. Наприклад, ухвала про звернення 

застави в дохід держави; ухвала про поновлення процесуального строку, ухвала про 

скасування рішення слідчого чи прокурора, тощо. 
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Постановлення ухвали про відмову у відкритті провадження за скаргою 

можливе лише під час реалізації повноважень слідчим суддею при розгляді скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування. Підставою для прийняття такого рішення є подання скарги на 

рішення, дію чи бездіяльність слідчого, прокурора, що не підлягає оскарженню. 

В ч. 5 ст. 201 КПК України передбачено право слідчого судді залишити без 

розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу, подане раніше тридцяти днів з 

дня постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні 

запобіжного заходу, якщо у ньому не зазначені нові обставини, які не розглядалися 

слідчим суддею, судом. Ухвала про закриття провадження за скаргою може бути 

постановлена у випадках, передбачених ч. 2 ст. 305 КПК України – у разі 

самостійного усунення (скасування) слідчим, прокурором дії, бездіяльності чи 

рішення, що оскаржується. 

Проте, не регламентовано можливість та підстави винесення ухвали про:  

– відмову у задоволенні клопотання про: привід; накладення грошового 

стягнення на особу; тимчасовий доступ до речей і документів; допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; залучення 

експерта; примусове відбирання біологічних зразків у особи; 

– про повернення клопотання про: привід; накладення грошового 

стягнення; тимчасовий доступ до речей і документів; застосування запобіжних 

заходів, їх продовження та зміну; дозвіл на затримання з метою приводу; допит 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; обшук 

житла чи іншого володіння особи; огляд житла чи іншого володіння особи; огляд 

трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи іншого володіння особи; 

примусове відібрання біологічних зразків у особи; негласні слідчі (розшукові) дії 

(Додаток А.1). 

Аналіз правозастосовної практики свідчить, що слідчі судді виносять ухвалу 

про відмову та про повернення клопотання під час розгляду клопотань про надання 

дозволу на проведення зазначених вище заходів забезпечення кримінального 

провадження та слідчих, розшукових дій, хоча це не врегульовано конкретними 
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нормами щодо розгляду того чи іншого клопотання в окремих випадках. При цьому 

вони застосовують загальні засади КПК України.  

Окрему групу становлять ухвали слідчого судді, постановлені за власною 

ініціативою. До них належать: ухвала про привід; ухвала щодо забезпечення прав 

особи, яка тримається під вартою; ухвала про звернення застави в дохід держави. 

За строками, протягом яких слідчий суддя повинен реалізувати повноваження 

щодо розгляду скарг та клопотань, їх можна поділити на такі групи:  

 негайно після одержання слідчий суддя реалізує повноваження щодо розгляду 

клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу (ч. 2 ст. 189 

КПК України));  

 ті, які повинні бути реалізовані протягом шести годин (негласні слідчі 

(розшукові) дії (ст. ст. 246‒275 КПК України));  

 ті, які повинні бути реалізовані невідкладно (в день надходження до суду 

слідчий суддя реалізує повноваження щодо розгляду клопотання: про привід (ст. 142 

КПК України); про проведення обшуку (ст. 234 КПК України)); 

 ті, які можуть бути реалізовані протягом двох днів з дня надходження (розгляд 

клопотання про арешт майна (ч. 1 ст. 172 КПК України));  

 ті, які повинні бути реалізовані протягом сімдесяти двох годин з моменту 

надходження клопотання (розгляд клопотання про арешт тимчасово вилученого 

майна (ч. 6 ст. 173 КПК України), про застосування або зміну запобіжного заходу 

(ст. 186 КПК України), скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового 

розслідування, окрім скарги на рішення прокурора про закриття кримінального 

провадження та/або провадження щодо юридичної особи (ст. 306 КПК України));  

 ті, які можуть бути реалізовані протягом трьох днів з дня надходження (розгляд 

клопотання про накладення грошового стягнення (ч.1 ст. 146 КПК України); 

клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом (ч. 1 ст. 

151 КПК України); скасування арешту майна (ч. 2 ст. 174 КПК України); про зміну 

запобіжного заходу за клопотанням сторони захисту (ч. 4 ст. 201 КПК України); про 

відсторонення від посади (ч. 1 ст.156 КПК України); про продовження строку 

досудового розслідування (ч. 3 ст. 297 КПК України [164]));  
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 ті, які можуть бути реалізовані не пізніше п’яти днів (розгляд клопотання про 

залучення експерта (ч. 3 ст. 244 КПК України [164]) та скарги на рішення про 

закриття кримінального провадження (ст. 306 КПК України));  

 ті, які можуть бути реалізовані не пізніше десяти днів з дня надходження до суду 

(розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування (ст. 

297-1 КПК України)) (Додаток А.3). 

Також слід зазначити, що строки реалізації слідчим суддею повноважень щодо 

вирішення певних видів клопотання в КПК України не визначені або визначені 

умовно, зокрема це стосується клопотань про скасування ухвали про накладення 

грошового стягнення (ст. 147 КПК України); тимчасовий доступ до речей і 

документів (ст. 159 КПК України); продовження строку дії запобіжного заходу, 

покладених на особу в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України обов’язків (ч. 4 ст. 199, ч. 6 

ст. 181, ч. 4 ст. 194 КПК України). 

Слід зазначити, що строки реалізації повноважень слідчого судді мають свої 

особливості залежно від мети та невідкладності слідчої (розшукової) дії, заходу 

забезпечення кримінального провадження, іншої процесуальної дії. Вони не можуть 

бути груповані за ознакою невідкладності, оскільки всі повноваження слідчого судді 

повинні бути реалізовані в короткі строки. Тому процесуальні строки реалізації 

повноважень варіюються від шести годин до десяти днів. Законодавче визначення 

строку реалізації повноважень слідчого судді як «невідкладно» потребує уточнення.  

Визначивши обсяги та межі загальних повноважень слідчого судді, 

встановлено, що в КПК України відсутня регламентація винесення деяких видів 

ухвал, які уповноважений виносити слідчий суддя, реалізуючи свої повноваження 

(наприклад, нормами КПК України, які регламентують деякі види клопотань, не 

передбачено винесення ухвали про повернення клопотання), не у всіх випадках 

законодавством визначено строки реалізації повноважень слідчим суддею під час 

розгляду клопотань про надання дозволу на проведення окремих заходів 

забезпечення кримінального провадження та при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій.  
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Зазначене зумовлює необхідність конкретизації повноважень слідчого судді в 

цій частині. Аналіз останніх змін до КПК України, запроваджених Законом України 

«Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 

Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року [164] 

свідчить про розширення повноважень слідчого судді на стадії досудового 

розслідування. Запровадження нових повноважень покликане забезпечити 

подолання процесуальних проблем, які перешкоджають ефективному судовому 

захисту в Україні, зокрема, недосконалості, а подекуди – відсутності дієвих 

процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб, які звертаються до 

суду, тощо [161].  

Слідчому судді надано повноваження щодо розгляду клопотання про 

проведення експертизи (ст. 244 КПК України), продовження строків досудового 

розслідування (ст. 297-1 КПК України). Крім того, розширено перелік рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування. Зокрема, ст. 303 КПК України передбачає можливість оскарження 

рішення прокурора про відмову у задоволенні скарги на недотримання розумних 

строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (п. 91 ст. 303 КПК 

України) та повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного 

місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку 

або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не 

пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду з 

обвинувальним актом (п. 10 ст. 303 КПК України). Такі зміни свідчать про 

збільшення ролі слідчого судді на стадії досудового розслідування. Фактично, 

більшіссть слідчих та значний перелік процесуальних дій сьогодні проводяться на 

підставі ухвали слідчого судді. Посилення судового контролю та розширення 

повноважень слідчого судді зумовлюють необхідність переоцінки ролі прокурора 

щодо здійснення його наглядових функцій. Оскільки слідчий суддя здійснює 

судовий контроль за більшістю слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження, то виникає питання щодо доцільності подвійного 
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контролю. Зазначене потребує ґрунтовного аналізу та оцінки, однак це не є 

предметом дослідження, а тому ми не будемо поглиблюватися у вирішення цього 

питання.  

Щодо змісту повноважень слідчого судді, слід зазначити, що в запроваджених 

змінах помітна тенденція до конкретизації порядку їх реалізації. Зокрема, 

позитивним кроком є уточнення підсудності розгляду клопотання про проведення 

обшуку (ч. 2 ст. 234 КПК України), про проведення експертизи (ч. 3 ст. 244 КПК 

України). 

Запроваджені зміни до КПК України сприяли конкретизації деяких строків 

реалізації повноважень слідчим суддею. Зокрема, в ч. 3 ст. 244 КПК України 

зазначено строк розгляду клопотання про проведення експертизи, який становить 

п’ять днів. Строк, протягом якого слідчий суддя може реалізувати повноваження 

щодо продовження строку досудового розслідування, також визначено (ч. 3 ст. 295-

1 КПК України). Слідчий суддя зобов’язаний розглянути таке клопотання протягом 

трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового 

розслідування. 

Конкретизовано також види процесуальних рішень, які уповноважений 

постановляти слідчий суддя під час розгляду клопотання про призначення 

експертизи. Так, в ч. 3 ст. 244 КПК України передбачено можливість винесення 

ухвали про задоволення такого клопотання та його повернення у випадку 

недотримання ініціатором клопотання вимог, передбачених ч. 2 цієї ж статті. Разом 

з тим, в ст. 244 КПК України не передбачено можливості винесення ухвали про 

відмову у задоволенні клопотання та підстави для такої відмови. Вказане створює 

можливість прийняття рішення на розсуд особи, яка реалізує повноваження, 

оскільки не дає можливості достовірно розтлумачити волю законодавця. Крім того, 

формулювання норм, які регламентують повноваження слідчого судді щодо 

залучення експерта, не передбачають критеріїв щодо вибору слідчим суддею 

експерта чи експертної установи, що також є проблемним моментом, який створить 

формування різної правозастосовної практики серед слідчих суддів.  
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Таким чином, розширення повноважень слідчого судді щодо здійснення 

судового контролю є позитивним кроком на шляху посилення судового захисту та 

підвищення правової визначеності в їх регламентації в частині переліку видів 

рішень, які уповноважений виносити слідчий суддя, підсудності розгляду 

клопотань. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю у 

кримінальному провадженні містить досить широку джерельну базу. Цю тематику 

вивчали вітчизняні та зарубіжні вчені, водночас залишилось багато дискусійних або 

невирішених питань. Найбільш ґрунтовні розробки цієї тематики відбувалися щодо 

окремих повноважень слідчого судді, наприклад, повноважень щодо заходів 

забезпечення кримінального провадження та при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.  

Частина праць заснована на КПК 1960 року або проекті КПК 2012 року, або ж 

на окремих нормах КПК 2012 року, що на сьогодні зазнали змін, або ж були 

присвячені дослідженню аналогічних норм КПК зарубіжних країн.  

На нашу думку, для кращого сприйняття наукові джерела доцільно згрупувати 

за наступними критеріями, що відповідають основним напрямам дослідження:  

 дослідження загальних аспектів інституту слідчого судді;  

 дослідження загальних повноважень слідчого судді;  

 дослідження проблем інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування;  

 дослідження повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження та на проведення 

слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій;  

 дослідження, що стосуються судового контролю за захистом прав людини. 

На сьогодні повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

у кримінальному проваджені потребують значного переосмислення, їх 

регламентація містить низку прогалин та суперечностей. Серед науковців відсутня 

єдність поглядів на класифікацію повноважень слідчого судді на стадії досудового 

розслідування.  

Проблемні питання реалізації повноважень щодо надання дозволу на 

примусове відбирання біологічних зразків для дослідження та щодо надання 
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дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій наразі достатньою мірою не 

досліджено.  

Розроблення цієї тематики, яке б відповідало сучасному законодавству та 

вирішувало проблемні питання, що виникають у зв’язку з цим на практиці під час 

досудового розслідування, сприятиме як оптимізації досудового розслідування, так і 

вирішенню низки теоретичних питань. 

2.  Класифіковано повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні залежно від виду процесуальної дії, щодо 

якої здійснюється судовий контроль, повноваження слідчого судді поділяються на 

ті, що реалізуються: при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового розслідування (правовідновлювальні); при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи 

громадян; при розгляді клопотань щодо надання дозволу на проведення інших 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, метою яких є 

сприяння сторонам у збиранні доказів; при розгляді клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені до 

постановлення ухвали слідчого судді у виняткових випадках; при розгляді 

клопотань про надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження їх зміну чи скасування; при виконанні загальних обов’язків судді щодо 

захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України; при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження в порядку міжнародного співробітництва; при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення інших процесуальних дій, які 

потребують здійснення судового контролю (наприклад, поновлення пропущених 

процесуальних строків). За етапами реалізації повноваження поділяються на 

підготовчі та наступні. За видами процесуальних рішень слідчий суддя 

уповноважений постановляти ухвалу про: задоволення клопотання; відмову у 

задоволенні клопотання; відмову у відкритті провадження за скаргою; повернення 

клопотання чи скарги; залишення без розгляду клопотання чи скарги; а також 
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ухвали, які виносяться слідчим суддею за власною ініціативою. За строками, 

протягом яких слідчий суддя повинен реалізувати повноваження щодо розгляду 

скарг та клопотань, вони поділяються на: ті, які повинні бути реалізовані 

невідкладно; ті, які повинні бути реалізовані протягом шести годин; ті, які можуть 

бути реалізовані протягом двох днів з дня надходження; ті, які повинні бути 

реалізовані протягом сімдесяти двох годин з моменту надходження клопотання; ті, 

які можуть бути реалізовані протягом трьох днів з дня надходження; ті, які можуть 

бути реалізовані не пізніше п’яти днів; ті, які можуть бути реалізовані не пізніше 

десяти днів з дня надходження до суду. 

Відсутня регламентація видів процесуальних рішень, які уповноважений 

постановляти слідчий суддя. Зокрема, не регламентовано можливість та підстави 

винесення ухвали про відмову у задоволенні клопотання про: привід; накладення 

грошового стягнення; тимчасовий доступ до речей і документів; допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; залучення 

експерта; примусове відбирання біологічних зразків у особи. Не регламентовано 

можливість винесення ухвали про повернення клопотання про: привід; накладення 

грошового стягнення; тимчасовий доступ до речей і документів; обрання 

запобіжних заходів та продовження строку їх дії, зміну; дозвіл на затримання з 

метою приводу; допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні; обшук житла чи іншого володіння особи; огляд житла чи іншого 

володіння особи; огляд трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи 

іншого володіння особи; примусове відбирання біологічних зразків у особи; 

негласні слідчі (розшукові) дії.  

Крім того, не у всіх випадках законодавством визначено строки реалізації 

повноважень слідчим суддею під час розгляду клопотань про надання дозволу на 

проведення деяких заходів забезпечення кримінального провадження та при 

розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 
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РОЗДІЛ 2 

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ОСІБ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1 Повноваження слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування 

 

Повноваження слідчого судді щодо розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування спрямовані 

на забезпечення захисту прав людини і основоположних свобод. Правовим 

підґрунтям реалізації таких повноважень є ст. 13 Конвенції, якою визначено, що 

кожен, чиї права та свободи, визнані в Конвенції, було порушено, має право на 

ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 

порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження; 

ст. 55 Конституції України, за змістом якої право людини і громадянина на судовий 

захист проявляється у гарантуванні кожному права на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб, а отже в 

тому числі слідчого, прокурора; ст. 24 КПК України, якою регламентовано право на 

оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, та ст. ст. 303–308 КПК 

України, в яких передбачено механізм реалізації слідчими суддями повноважень 

щодо розгляду скарг. З одного боку, повноваження слідчого судді щодо розгляду 

скарг є складовою механізму забезпечення законності у функціонуванні 

правоохоронних органів, а, з іншого, – гарантією реалізації громадянами своїх 

законних прав [324, с. 48].  

За даними судової статистики в 2017 році на розгляд слідчого судді надійшло 

95004 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора та інших осіб під 

час досудового розслідування, з яких розглянуто 92897 скарг: 12758 повернуто та 

41630 скарг задоволено (Додаток Б).  
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Теоретичні та практичні проблеми інституту оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового розслідування ставали 

предметом дослідження в наукових працях А. Н. Артамонова [5], Н. Р. Бобечко [5], 

Д. М. Валігури [24], В. І. Галагана [31], О. О. Гриньківа [44], І. В. Гловюк [42], 

Ю. М. Грошевого [46], В. В. Добрянського [52], І. І. Зарева [63], О. В. Захарова [65], 

Т. Г. Ільєвої [69], О. В. Калиновського [70], А. Б. Касумової [74], О. Ю. Костюченка 

[96], Д. Є. Крикливця [98], О. Комарницької [90], В. Корсуна [95], М. В. Лотоцького 

[109], М. А. Макарова [117], А. Палащука [142], М. А. Погорецького [148], 

С. О. Пшенічки [178], В. Т. Нора [136], О. Овчаренко [138], В. В. Сидорова [212], 

А. В. Столітнього [231], Г. В. Федотової [313], Л. В. Черечукіної [322], 

Т. О. Чорноморця [329], О. Г. Шило [348], Д. В. Шилової [351], О. Г. Яновської 

[359], А. І. Янковця [356] та ін.  

Окремі питання реалізації повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора є дискусійними та потребують 

законодавчого врегулювання. Зокрема, мова йде щодо раціональності розширення 

переліку рішень, дії чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути 

оскаржені під час досудового розслідування; доцільності витребування матеріалів 

кримінального провадження під час розгляду слідчим суддею скарги на закриття 

кримінального провадження; детермінації поняття бездіяльності, а також доречність 

запровадження механізму прийняття рішення слідчим суддею за скаргою у разі 

систематичної неявки особи, що звернулась зі скаргою, в судове засідання. 

У практиці слідчих суддів поширеним є неоднакове застосування норм КПК 

України у випадку: систематичної неявки особи, що звернулась зі скаргою; за 

наявності прийнятого рішення слідчим суддею за результатами розгляду аналогічної 

скарги; поданні декількох аналогічними скарг в одному провадженні з тих самих 

підстав; визначенні строку подання скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора 

тощо. При вирішенні зазначених питань слідчі судді приймають рішення, керуючись 

власним розсудом та загальними засадами кримінального провадження, а не у 

спосіб, визначений в КПК України, що суперечить вимогам ст. 19 Конституції 

України, відповідно до якої посадові особи органів державної влади повинні діяти 
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лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

Законами України [249, с. 115; 335, с. 145]. Недосконалість норм КПК України, які 

регламентують повноваження слідчого судді щодо розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування (ст. 303–313 

КПК України) в частині відсутності законодавчої регламентації процедури розгляду 

скарги, призводить до формування неоднакової правозастосовної практики, що є 

перешкодою у формуванні ефективного судового захисту в Україні та потребує 

науково-теоретичного осмислення.  

Метою цього підрозділу є розкриття повноважень слідчого судді при розгляді 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора під час досудового 

розслідування. Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

здійснити систематизацію повноважень слідчого судді; здійснити порівняльно-

правовий аналіз проблемних аспектів, які виникають у слідчого судді під час 

реалізації повноважень щодо розгляду скарги на рішення слідчого чи прокурора про 

закриття кримінального провадження; розкрити повноваження слідчого судді щодо 

розгляду скарги на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні 

тимчасово вилученого майна; охарактеризувати проблемні питання, пов’язані із 

систематичною неявкою особи, що звернулась зі скаргою, в судове засідання.  

З прийняттям КПК України у 2012 році процедура оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого чи прокурора під час досудового розслідування законодавчо 

закріпилась як окремий інститут в Главі 26 КПК України. З прийняттям у 2017 році 

змін до КПК України перелік рішень, дій та бездіяльності, що можуть бути 

оскаржені, розширено. Зокрема, згідно із Законами України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року [164] та «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального 

провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення 

досудового розслідування» від 16 листопада 2017 року [162] коло скарг, щодо яких 

слідчий суддя реалізує свої повноваження, доповнено скаргами на рішення 
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прокурора про відмову у задоволенні скарги на недотримання розумних строків 

слідчим, прокурором під час досудового розслідування (п. 91 ст. 303 КПК України) 

та повідомлення слідчого, прокурора про підозру (п. 10 ст. 303 КПК України). Проте 

аналіз запроваджених змін та існуючої на сьогодні правозастосовної практики 

свідчить про те, що процедуру розгляду слідчим суддею скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність регламентовано не чітко. Це зумовлює неоднакове застосування норм 

КПК України слідчими суддями.  

Для з’ясування причин неодноманітності судової практики автором вивчено 

312 ухвал, винесених за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора за 2014‒2017 роки, опублікованих у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень, і проведено опитування 83 слідчих суддів, що 

дало можливість окреслити та сформулювати зазначені проблеми. 

Для розуміння кола та меж повноважень слідчого судді при розгляді скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового 

розслідування вбачається за доцільне здійснення їх класифікації, яка допоможе 

систематизувати етапи реалізації повноважень, визначити види процесуальних 

рішень, які уповноважений постановляти слідчий суддя за наслідками розгляду 

скарг, розподілити строки реалізації таких повноважень, визначити неврегульовані 

аспекти реалізації таких повноважень.  

В теорії кримінального процесу мали місце спроби класифікації повноважень 

слідчого судді. Зокрема, С. О. Пшенічко, розглядаючи питання повноважень 

слідчого судді з розгляду та вирішення скарг у досудовому провадженні, 

виокремлював повноваження з розгляду скарг і повноваження з вирішення скарг; 

повноваження, що здійснюються залежно від етапу судово-контрольного 

провадження; повноваження гносеологічного та процедурного характеру; основні та 

допоміжні повноваження [178, с. 17]. Г. В. Федотовою здійснено класифікацію 

повноважень слідчого судді при розгляді скарг на процесуальні дії та рішення у 

стадії порушення кримінальної справи, критеріями якої запропоновано розглядати 

прийняті рішення і суб’єктів [313, с. 9‒10]. І. І. Зарева висловив пропозиції щодо 

визначення предмета оскарження при класифікації скарг [64, с. 4]. Разом з тим 
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запропоновані класифікації здійснено на підставі аналізу КПК України 1960 року та 

проекту КПК України 2012 року. Існуючі на сьогодні повноваження слідчого судді 

щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування значно відрізняються від тих, якими були наділені судді 

до прийняття КПК України 2012 року, а тому підхід до їх класифікації потребує 

переосмислення. 

Класифікувати повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг на рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора пропонуємо за наступними критеріями:  

 за етапами реалізації повноважень;  

 за видами рішень;  

 за строком, протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження. 

Такий підхід, на нашу думку, дозволяє найбільш вдало реалізувати гносеологічну 

функцію класифікації, найбільш повно окреслити коло та правову сутність 

повноважень слідчого судді при розгляді скарг. 

За етапами реалізації повноваження щодо розгляду скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування можна 

поділити на підготовчі та наступні.  

На етапі реалізації підготовчих повноважень слідчий суддя здійснює 

перевірку наявності підстав для повернення скарги, визначених в ч. 3 ст. 304 КПК 

України. Зокрема перевіряє, чи повноважною особою подано скаргу, чи підлягає 

скарга розгляду в цьому суді, чи не пропущено строк її подання. На цьому етапі 

слідчий суддя також з’ясовує наявність підстав для відмови у відкритті 

провадження, передбачених ч. 4 ст. 304 КПК України; визначає дату судового 

засідання, коло осіб, що підлягають виклику, та забезпечує їх належне повідомлення 

про дату, час і місце судового засідання; у разі необхідності – витребовує матеріали 

закритого кримінального провадження. До підготовчих повноважень можна 

віднести й оголошення про відкриття судового засідання щодо розгляду відповідної 

скарги; вирішення питання про можливість розгляду скарги у разі неприбуття в 

судове засідання особи, участь, якої є обов’язковою, її захисника, представника, 

слідчого, прокурора; роз’яснення прав та обов’язків особам, які беруть участь у 
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судовому розгляді скарги, оголошення відомостей щодо слідчого судді, що 

розглядає скаргу, секретаря судових засідань, роз’яснення права на відвід та 

вирішення відводів учасникам розгляду у разі їх заявлення.  

Реалізація наступних повноважень передбачає вирішення клопотань сторін, 

що стосуються предмету розгляду; заслуховування доводів сторін, вивчення скарги, 

долучених сторонами матеріалів, здійснення їх аналізу, оцінки та прийняття 

судового рішення (ухвали) за наслідками розгляду скарги. 

Залежно від виду процесуального рішення, слідчий суддя наділений 

повноваженнями щодо прийняття:  

 рішення про спрямування розгляду скарги;  

 проміжного рішення;  

 рішення за результатами розгляду скарги по суті вимог. Останні, своєю 

чергою, поділяються на правовідновлювальні та про відмову у задоволенні скарги. 

До рішень про спрямування розгляду скарги належать винесення ухвали про 

повернення скарги (ч. 2 ст. 304 КПК України) [259], про відмову у відкритті 

провадження (ч. 4 ст. 304 КПК України) [265]; про закриття провадження за скаргою 

(ч. 2 ст. 305 КПК України) [293]. У частині другій ст. 305 КПК України передбачено 

підстави для прийняття рішення слідчим суддею про закриття провадження за 

скаргою. Така ухвала може бути винесена у випадку, якщо встановлено, що слідчий 

чи прокурор самостійно скасували рішення, передбачені пунктами 1, 2, 5 і 6 частини 

першої ст. 303 КПК України; слідчий чи прокурор припинили дію чи бездіяльність, 

які оскаржуються; прокурор самостійно скасував рішення, що передбачене пунктом 

3 частини першої ст. 303 КПК України. Звертає на себе увагу неточне 

формулювання ч. 2 ст. 305 КПК України, де зазначено, що слідчий може самостійно 

скасувати рішення, які оскаржуються. Однак, до повноважень слідчого, межі яких 

окреслені ст. 40 КПК України, не належить скасування прийнятого ним же рішення. 

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням 

законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений скасовувати незаконні та 

необґрунтовані постанови слідчих. Рішення про відмову у відкритті провадження 
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слідчий суддя уповноважений приймати тільки у разі, якщо скарга на рішення, дію 

чи бездіяльність слідчого чи прокурора подана на рішення, дію чи бездіяльність 

останніх, що не підлягає оскарженню, що визначено ч. 4 ст. 304 КПК України.  

Під проміжними слід розуміти ті рішення, які не є остаточними і стосуються 

організаційних питань і порядку розгляду скарги. До них належить рішення щодо: 

можливості розгляду скарги за відсутності осіб, що викликались, або відкладення 

розгляду у зв’язку із їх неявкою; клопотань учасників розгляду; витребування 

матеріалів, необхідних для розгляду; заявлених відводів. 

Рішення, прийняті за результатами розгляду скарги по суті вимог, 

передбачають винесення остаточного рішення й поділяються на ті, що спрямовані 

на відновлення порушених прав (ухвала про скасування рішення слідчого чи 

прокурора; про зобов’язання припинити дію; про зобов’язання вчинити дію; про 

скасування повідомлення про підозру), та про відмову у задоволенні скарги.  

Кінцевим результатом розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час 

досудового розслідування є прийняття слідчим суддею одного з таких рішень: про 

повернення скарги; про відмову у відкритті провадження; про закриття провадження 

за скаргою; про задоволення чи відмову в задоволенні скарги, тобто провадження за 

скаргою може завершитись як прийняттям рішення по суті вимог, так і 

постановленням ухвали про спрямування розгляду скарги. 

Здійснюючи класифікацію видів рішень слідчого судді, Д. М. Валігура 

пропонує поділяти їх на проміжні та підсумкові. Він зазначає, що проміжні рішення 

приймаються слідчим суддею під час безпосереднього розгляду скарги й спрямовані 

на забезпечення повноти та об’єктивності такого розгляду, змагальності сторін тощо 

(наприклад, рішення про розгляд скарги за відсутності слідчого чи прокурора; 

рішення, що приймаються по клопотанню учасників провадження). До підсумкових 

рішень слідчого судді, на думку автора, слід віднести ті рішення, що приймаються 

ним за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів 

досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, тобто 

рішення, прийняті за результатами судового засідання [25, с. 114]. В запропонованій 

автором системі поділу рішень слідчого судді не відображено місце рішень щодо 
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спрямування розгляду скарги. Наприклад, рішення про повернення скарги не є 

підсумковим, оскільки не позбавляє права повторного звернення до слідчого судді, 

однак воно не відноситься до проміжних, воно передбачає певні правові наслідки 

[337, с. 151]. 

Т. О. Чорноморець також виокремлює правовідновлювальні рішення слідчого 

судді, які він уповноважений виносити за результатами розгляду скарги [329, 

с. 283]. Під таким видом рішень автор розуміє ті види рішень слідчого судді, в яких 

слідчий суддя припиняє своїм рішенням бездіяльність, скасовує необґрунтоване 

рішення чи зобов’язує вчинити чи припинити дію і таким чином відновлює 

порушені права на стадії досудового розслідування.  

Проте у правозастосовній практиці частими є випадки, коли слідчий суддя, 

розглядаючи скаргу, приймає рішення про визнання дій того чи іншого суб’єкта 

неправомірними. В цьому вбачається вихід за межі повноважень, оскільки 

повноваження слідчого судді спрямовані на забезпечення примусового виконання 

обов’язку та поновлення порушеного права, для скасування процесуальних 

документів, які суперечать вимогам КПК України, а також скасування тих 

правовідносин, що виникли в результаті незаконних дій (бездіяльності) слідчого чи 

прокурора. Приймаючи рішення про неправомірність дій слідчого чи прокурора, 

слідчий суддя відносить його дії до злочинів чи правопорушень [344, с. 123]. У 

цьому вбачається вихід за межі повноважень, наданих законодавцем, оскільки 

прийняття такого рішення не може забезпечити вирішення проблеми, яка стала 

підставою для звернення зі скаргою, та не узгоджується із ч. 2 ст. 307 КПК України.  

За строками, протягом яких слідчий суддя зобов’язаний реалізувати 

повноваження щодо розгляду скарг, їх можна поділити на:  

 ті, які повинні бути реалізовані не пізніше п’яти днів з моменту надходження 

(скарга на рішення слідчого про закриття кримінального провадження та рішення 

прокурора про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо 

юридичної особи);  

 ті, які повинні бути реалізовані протягом сімдесяти двох годин з моменту 

надходження (скарга на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні 
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відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи 

повідомлення про кримінальне правопорушення, неповернення тимчасово 

вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також нездійснення 

інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України 

строк (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України); скарга на рішення слідчого, прокурора про 

зупинення досудового розслідування (п. 2 ч. 1 ст. 303 КПК України); скарга на 

рішення прокурора, слідчого про відмову у визнанні потерпілим (п. 5 ч. 1 ст. 303 

КПК України); скарга на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора при 

застосуванні заходів безпеки (п. 6 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення слідчого, 

прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК 

України); рішення слідчого, прокурора про зміну порядку досудового розслідування 

та продовження його згідно з правилами, передбаченими главою 39 КПК України 

(п. 8 ч. 1 ст. 303 КПК України); рішення прокурора про відмову у задоволенні 

скарги на недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового 

розслідування (п. 9
1
 ч. 1 ст. 303 КПК України); повідомлення слідчого, прокурора 

про підозру (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України)). 

Таким чином, повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження можна 

класифікувати: за етапами реалізації повноваження: підготовчі та наступні; за 

видами процесуальних рішень: рішення про спрямування розгляду скарги; проміжні 

рішення; рішення, прийняті за результатами розгляду скарги; за строком, протягом 

якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження: протягом сімдесяти двох 

годин з моменту надходження відповідної скарги; не пізніше п’яти днів. 

Класифікація повноважень слідчого судді дає можливість скласти уявлення 

про їх багатоплановість, визначити актуальні проблеми правозастосовної практики, 

пов’язані з недосконалістю норм КПК України, та встановити прогалини 

законодавчого врегулювання повноважень слідчого судді.  

Однією з таких прогалин, на думку деяких науковців, є відсутність 

законодавчого визначення суб’єкта звернення зі скаргою. Зокрема, С. Л. Шаренко 
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пропонує запровадити загальне (родове) визначення правомочного суб’єкта 

звернення до суду зі скаргою на рішення, дію чи бездіяльність слідчого або 

прокурора, та розробити пам’ятку про права скаржника [346, с. 49].  

Д. І. Клепка в своєму дослідженні обґрунтувала висновок про необхідність 

врегулювання процесуального статусу скаржника (особи, яка звернулася зі скаргою 

під час досудового розслідування) та запропонувала перелік прав, які йому 

необхідно надати [79, с. 16]. Разом з тим ст. 303 КПК України чітко передбачено 

можливість оскарження того чи іншого процесуального рішення, дії чи 

бездіяльності виключно суб’єктом, визначеним в ч. 1 цієї статті. Відповідно, така 

конкретизація кола суб’єктів звернення зі скаргою до слідчого судді передбачає, що 

особа на момент подачі скарги вже має процесуальний статус і права учасника 

кримінального провадження, що і дає йому можливість оскаржувати рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого судді. Визначення загального процесуального статусу особи, 

що звернулась зі скаргою, як окремого суб’єкта кримінальних процесуальних 

правовідносин надасть можливість будь-якій особі (в тому числі й тій, яка не є 

учасником кримінального провадження) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора, що створить додаткове навантаження на слідчих суддів та, 

відповідно, негативно вплине на ефективність забезпечення права на захист 

учасників кримінального провадження. У зв’язку з цим вбачається недоцільним 

формулювання єдиного процесуального статусу та прав суб’єкта, який має право 

звертатися зі скаргою. 

Статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого, прокурора, які можуть бути оскаржені до слідчого судді. 

Серед науковців існує думка, що закритий перелік оскаржуваних рішень, під яким 

автор розуміє його вичерпність, – порушує конституційне право людини і 

громадянина на судовий захист, а також право на доступ до правосуддя [231]. Такої 

ж позиції дотримується і Д. І. Клепка, яка зазначає, що закріплення на 

законодавчому рівні вичерпного переліку рішень, дій чи бездіяльності, що 

підлягають оскарженню під час досудового розслідування, визнано таким, що 

порушує право особи на доступ до правосуддя і перешкоджає отриманню нею 
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ефективного судового захисту [79, с. 15]. П. Луцюк [114] та В. В. Потапенко [160] в 

своїх дослідженнях акцентують увагу на необхідності розширення переліку рішень, 

дій та бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора, обґрунтовуючи 

це тим, що під час досудового розслідування приймається низка важливих рішень, 

які обмежують конституційні права особи, однак вони не можуть бути оскаржені. 

Проте на нашу думку, розширення переліку рішень, дій та бездіяльності органів 

досудового розслідування чи прокурора не сприятиме виконанню завдань 

кримінального провадження, може спричинити зловживання з боку учасників 

кримінального провадження, спрямовані на затягування досудового розслідування. 

Водночас, закритий перелік оскаржуваних рішень не позбавляє учасників 

кримінального провадження можливості реалізувати право на оскарження в ході 

судового розгляду. 

Повертаючись до проблемних моментів реалізації повноважень слідчим 

суддею щодо розгляду скарг, зазначимо, що привертають увагу пункти 3 та 4 

частини першої ст. 303 КПК України, які передбачають можливість оскарження 

рішення слідчого, прокурора на закриття кримінального провадження. В ході 

реалізації повноважень щодо розгляду даного виду скарги у слідчого судді виникає 

необхідність у дослідженні матеріалів кримінального провадження, постанова про 

закриття якого оскаржується, для з’ясування обставин і підстав прийняття такого 

рішення слідчим чи прокурором. Здійснення витребування необхідне для 

об’єктивного вирішення скарги цього виду, оскільки виключно на підставі змісту 

постанови слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження в 

переважній більшості випадків неможливо оцінити повноту досудового 

розслідування, достатність вжитих органом досудового розслідування дій для 

з’ясування обставин справи, та, відповідно, правильність прийнятого рішення. При 

прийнятті процесуального рішення слідчим суддею за такою категорією скарг саме 

вивчення матеріалів кримінального провадження дає можливість оцінити підстави 

для закриття кримінального провадження та прийняти обгрунтоване рішення, яке б 

або забезпечило відновлення порушених прав особи, що звернулось до слідчого 
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судді, у разі підтвердження доводів скарги, або мотивовано підтвердило 

правомірність обгрунтованого слідчим, прокурором висновку. 

Практика витребування матеріалів кримінального провадження є поширеною 

серед слідчих суддів, хоча і не регламентована КПК України.  

Крім того, особистий досвід автора свідчить, що сторона обвинувачення може 

ухилятися від надання матеріалів закритого кримінального провадження стороні 

захисту для ознайомлення, що унеможливлює належне обґрунтування скарги 

стороною, яка звернулася. З огляду на це слідчий суддя постановляє ухвалу про 

витребування матеріалів кримінального провадження, в якій роз’яснює стороні 

обвинувачення необхідність їх надання для дослідження в судовому засіданні. У разі 

ненадання таких матеріалів стороною обвинувачення слідчий суддя приймає 

рішення по скарзі за наданими стороною, яка звернулася зі скаргою, матеріалами. 

Вивчення правозастосовної практики свідчить, що у разі необхідності 

витребування матеріалів кримінального провадження при розгляді скарги на 

закриття кримінального провадження слідчі судді виносять ухвалу про 

витребування матеріалів кримінального провадження [295, 307] (67 %) та ухвалу 

про відкриття провадження, в якій вказують на необхідність надання матеріалів 

кримінального провадження [261, 307] (33 %) (Додаток Д). У Кримінальному 

процесуальному кодексі України не конкретизовано вид процесуального рішення 

слідчого судді, яке він може постановити у такому випадку. Опитування слідчих 

суддів також свідчить про неоднозначну позицію з цього питання. Так, частина 

слідчих суддів вважає, що таким рішенням може бути ухвала про витребування 

матеріалів кримінального провадження (73 %), а інша частина вбачає за доцільне в 

такому разі виносити ухвалу про відкриття провадження за скаргою (27 %) (Додаток 

В). Запровадження обов’язкового винесення ухвали про відкриття провадження за 

скаргою лише з метою витребування матеріалів кримінального провадження є 

недоцільним. Це передбачатиме обов’язок винесення такої ухвали і під час розгляду 

інших видів скарг, що спричинить ще більше навантаження на слідчих суддів. 

Процедура реалізації повноважень щодо розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність не потребує винесення окремої ухвали про відкриття провадження, 
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оскільки це уповільнювало б процедуру їх розгляду. Водночас винесення ухвали про 

витребування матеріалів кримінального провадження є самостійним рішенням 

слідчого судді, яке приймається під час розгляду окремої категорії скарги – скарги 

на рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження, та за 

необхідності отримання матеріалів закритого кримінального провадження. З огляду 

на це пропонуємо доповнити ст. 304 КПК України частиною восьмою: «Слідчий 

суддя, розглядаючи скаргу на рішення слідчого, прокурора про закриття 

кримінального провадження, у разі необхідності має право постановити ухвалу про 

витребування матеріалів кримінального провадження» (Додаток Е). 

Наступним проблемним аспектом, який потребує теоретичного аналізу, є 

відсутність детермінації поняття бездіяльності слідчого, прокурора та строку її 

початку. Як вже зазначалось, під час реалізації повноважень слідчими суддями щодо 

розгляду скарг даної категорії виникають труднощі при визначенні моменту 

настання бездіяльності, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР; неповерненні 

тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України; у нездійсненні 

інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України 

строк. Актуальність питання зумовлена тим, що пропущення передбаченого ч. 1 ст. 

304 КПК України 10-денного з моменту вчинення бездіяльності строку на звернення 

зі скаргою має наслідком повернення скарги особі, що звернулась із нею. 

Виходячи із аналізу ст.ст. 303 – 304 КПК України, бездіяльність можна 

поділити на дві групи: така, момент початку якої можна встановити на підставі 

чіткої регламентації нормами КПК України строків виконання відповідного 

обов’язку слідчим, прокурором; така, момент початку якої точно встановити 

неможливо у зв’язку з відсутністю чіткого строку виконання обов’язку. 

До першої групи належить бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у: 

невнесенні відомостей до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення; у нездійсненні інших процесуальних дій, які слідчий, 

прокурор зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк. 

Бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, 

належить до другої групи, виокремленої нами.  
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Бездіяльність не має процесуального вираження, передбачає собою 

невиконання покладених на слідчого, прокурора обов’язків. Це зумовлює складнощі 

при визначенні слідчим суддею правильності дотримання строку подання скарги на 

бездіяльність слідчого, прокурора. Д. І. Клепка у своєму дослідженні пропонує 

розуміти бездіяльність як невиконання або неналежне виконання слідчим, 

прокурором, слідчим суддею свого процесуального обов’язку, який полягає у 

вчиненні конкретних дій або прийнятті конкретних процесуальних рішень, які 

необхідно було вчинити або прийняти відповідно до вимог КПК України та у 

визначений законом строк. Ознаками такої бездіяльності є: відсутність об’єктивних 

причин невиконання процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень, 

незаконність, кореспондуючий обов’язок вчинити певну дію, усвідомленість [79, с. 

15].  

Д. І. Клепка пропонує обчислювати строки оскарження бездіяльності під час 

досудового розслідування з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про 

таку бездіяльність, а не з моменту невчинення дії, яку слідчий або прокурор 

зобов’язані були вчинити відповідно до КПК, або неприйняття передбаченого 

законом процесуального рішення [79, с. 15]. Така позиція видається не зовсім 

вдалою з огляду на те, що обчислення строку оскарження бездіяльності під час 

досудового розслідування з моменту, коли особа дізналася або могла дізнатися про 

таку бездіяльність, унеможливлює встановлення слідчим суддею дотримання строку 

подання скарги. Водночас визначення строку подання скарги з моменту невчинення 

дії, яку слідчий або прокурор зобов’язані були вчинити відповідно до КПК та у 

визначений строк, або неприйняття передбаченого законом процесуального рішення 

дозволяє слідчому судді реалізувати повноваження щодо забезпечення дотримання 

процесуальних строків звернення зі скаргою [10, с. 696].  

Системний аналіз ухвал, винесених за результатами розгляду скарг на 

бездіяльність, яка полягає у нездійсненні окремих процесуальних дій, які слідчий чи 

прокурор зобов’язані вчинити у визначений КПК України строк, свідчить, що у 

правозастосовній практиці сформувалась дві позиції щодо цього питання. В одному 

випадку слідчі суді вважають, що строк подання скарги на бездіяльність слідчого чи 
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прокурора починається з моменту закінчення строку, визначеного законодавцем на 

вчинення відповідної дії, в іншому – позиція слідчих суддів полягає в тому, що 

момент настання бездіяльності, яка полягає у нездійсненні окремих процесуальних 

дій, слід обчислювати з моменту, коли особі стало відомо про таку бездіяльність. На 

існування цієї проблеми вказувалось в теорії кримінального процесу [139, 74, 329, 

327].  

На думку В. І. Чорнобука, бездіяльністю слід вважати невиконання слідчим, 

прокурором службових обов’язків, передбачених КПК України, в строк, визначений 

законом [327]. Така позиція знаходить своє підтвердження у листі № 1640/0/4-12 

ВССУ «Про деякі питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час 

досудового розслідування» від 09 листопада 2012 року. [168]. Така ж позиція 

викладена і в Узагальненні судової практики ВССУ «Про практику розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під 

час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року. [176]. Згідно із Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 

дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб 

правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16 

листопада 2017 року. на слідчого та прокурора покладено обов’язок надати заявнику 

витяг з ЄРДР через 24 години з моменту внесення таких відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 214 КПК України) [162]. Фактично, 

невиконання цього обов’язку є початком відліку строку для звернення зі скаргою на 

бездіяльність слідчого чи прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань [342, с. 

82]. Конкретизація строку виконання обов’язку слідчим чи прокурором щодо 

внесення відомостей до ЄРДР в КПК України дозволяє визначити слідчому судді 

момент початку бездіяльності, яка полягає у невнесенні відомостей до ЄРДР після 

отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, та встановити 

дотримання строку подання скарги цього виду. Тобто, з аналізу зазначених 

документів можна зробити висновок, що права особи вважаються порушеними, і у 

особи виникає право звертатись зі скаргою для захисту своїх прав після закінчення 
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строку, наданого для вчинення процесуальної дії, яку зобов’язаний здійснити 

слідчий, прокурор.  

Проаналізувавши теоретичні напрацювання щодо строків розгляду слідчими 

суддями скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора [24, 74, 350, 

115], положення ст. ст. 303–308 КПК України та ухвали, постановлені за 

результатами розгляду зазначених скарг, а також ухвали судів апеляційної інстанції, 

що постановлювались у випадках оскарження застосування слідчими суддями 

наслідків пропущення строку звернення зі скаргами, ми вважаємо, що при реалізації 

повноважень слідчими суддями щодо розгляду скарг на бездіяльність слідчого чи 

прокурора, моментом такої бездіяльності є наступний день за тим, у який закінчився 

перебіг строку, визначеного нормами КПК України для виконання слідчим, 

прокурором обов’язку щодо вчинення відповідної процесуальної дії.  

До бездіяльності, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна в 

узагальненні судової практики ВССУ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії 

чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового 

розслідування» застосовується поняття триваючої бездіяльності. Слід зазначити, що 

конкретні строки виконання обов’язку слідчого чи прокурора щодо повернення 

вилученого майна особі в КПК України не встановлені, а виникнення такого 

обов’язку пов’язане із настанням певних умов. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК 

України слідчий, прокурор зобов’язані подати клопотання про арешт тимчасово 

вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. За 

умови невиконання такого обов’язку у зазначених суб’єктів виникає інший 

обов’язок – негайно повернути особі вилучене майно, строк виконання якого не 

обмежується в часі [176].  

Проте, поширеною є практика повернення скарги у зв’язку з тим, що строк на 

звернення до слідчого судді із скаргою щодо неповернення тимчасово вилученого 

майна закінчився [269]. Зазначене унеможливлює відновлення порушених майнових 

прав особи.  

Натомість, строк подання скарги на бездіяльність, яка полягає у неповерненні 

тимчасово вилученого майна, не може бути порушений скаржником, якщо 
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тимчасово вилучене майно на момент звернення зі скаргою не повернуто, а тому 

скарга на бездіяльність, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, не 

може бути повернута особі з підстав закінчення визначених ч. 1 ст. 304 КПК 

України строків, право особи на звернення зі скаргою на таку бездіяльність не може 

бути обмежене конкретно визначеним строком. 

З огляду на зазначене вважаємо за доцільне внести зміни до ч. 1 ст. 303 КПК 

України, виключивши із п. 1 ч. 1 зазначеної статті текст «у неповерненні тимчасово 

вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу» та доповнити її п. 1-1) 

«бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово 

вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу». 

Частину першу ст. 304 КПК України доповнити, виклавши її в такій редакції:: 

«Скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, 

передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, крім скарг на бездіяльність, 

визначених п. 1-1) ч. 1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом 

десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо 

рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги 

починається з дня отримання особою її копії. 

Бездіяльність слідчого чи прокурора полягає у невчиненні дій слідчим або 

прокурором, які він повинен був вчинити впродовж строку, визначеного цим 

Кодексом, моментом бездіяльності є день, наступний за тим, у який закінчився 

перебіг строку, визначеного нормами КПК України для виконання слідчим, 

прокурором обов’язку щодо вчинення відповідної процесуальної дії. 

Скарга на бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачену п. 1-1) частини 1 

ст. 303 КПК України, може бути подана протягом всього строку досудового 

розслідування кримінального провадження, до моменту повернення тимчасово 

вилученого майна» (Додаток Е). 

Ще одним нагальним проблемним питанням, вирішення якого потребує нашої 

уваги, є недостатня регламентованість повноважень слідчого судді, які він реалізує 

під час розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, в 

частині відсутності механізму прийняття рішення за скаргою у разі систематичної 
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неявки особи, що звернулась зі скаргою, в судове засідання. На існування цієї 

проблеми вказує 73 % опитаних слідчих суддів (Додаток В).  

Згідно з частиною третьою ст. 306 КПК України розгляд скарги здійснюється за 

обов’язкової участі особи, яка її подала. Наведена норма є імперативною, тому у 

випадку систематичної неявки в судове засідання особи, що звернулась зі скаргою, 

що свідчить про незацікавленість особи у вирішенні порушеного нею ж самою 

питання, слідчий суддя позбавлений можливості прийняти рішення за результатами 

розгляду скарги.  

В свою чергу обов’язку слідчого судді розглянути скаргу виключно за участю 

скаржника не кореспондується обов’язок особи, що звернулась зі скаргою, з’явитись 

в судове засідання. Відповідно, КПК України не визначає наслідків неявки в судове 

засідання ініціатора скарги. Формулювання ч. 1 ст. 306 КПК України дозволяє 

поставити під сумнів правомірність судового рішення, постановленого без участі 

особи, що звернулась зі скаргою, навіть якщо це відбулось за волевиявлення самого 

ініціатора скарги, – у разі заявлення клопотання про розгляд скарги без його участі. 

Окреслене питання не врегульовано в нормах КПК України, що зумовлює 

неоднакове та, в окремих випадках, неправильне застосування положень цієї статті.  

За результатами вивчення судових рішень у справах досліджуваної категорії 

нами з’ясовано, що особи, які звертаються зі скаргою, певною мірою зловживають 

положенням ч. 6 ст. 306 КПК України шляхом неявки в судове засідання та подачі 

аналогічних скарг в межах одного й того ж кримінального провадження. Так, у 32 % 

вивчених ухвал, винесених при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, процесуальне рішення 

залишається не прийнятим слідчим суддею у зв’язку з систематичною неявкою 

особи, що звернулась зі скаргою, в судове засідання (Додаток Д).  

Під час реалізації повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг встановлено 

порушення розумних строків. Так, за офіційною статистикою у 2017 році на розгляд 

слідчих суддів надійшло 95004 скарги на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, 

прокурора та інших осіб під час досудового розслідування, 2036 із них (2,14%) 

розглянуто із порушенням строків, встановлених КПК України (Додаток Б).  
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На тривале перебування справ на розгляді слідчих суддів звертав увагу 

О. М. Сіверський, зазначаючи, що до цьому сприяє неявка в судове засідання 

учасників кримінального провадження [220, с. 199].  

На думку 56 % опитаних слідчих суддів причиною порушення строків розгляду 

скарг є систематична неявка особи, що звернулась із скаргою, в судове засідання, та 

неможливість прийняття процесуального рішення за її відсутності (Додаток В). Для 

ілюстрації проблеми наводимо ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 

12 серпня 2016 року, відповідно змісту якої скаржник в судове засідання не з’явився 

шість разів, при цьому про час і місце розгляду справи був належним чином 

повідомленим. За таких обставин строк розгляду скарги значно перевищив 

визначені КПК граничні строки. Так, особа звернулась до суду зі скаргою на 

постанову слідчого про закриття кримінального провадження 04 квітня 2016 року та 

слідчий суддя з огляду на вимоги ч. 2 ст. 306 КПК України, мав розглянути її не 

пізніше п’яти днів з моменту надходження, однак рішення було прийняте лише 

12 серпня 2016 року [279]. 

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві України відсутня 

норма, яка б регламентувала зміст поняття «неявка» та «систематична неявка до 

суду» [80, с. 425].  

В теорії кримінального процесу деякі вчені розглядають неявку як прояв 

неповаги до суду. В. В. Заборовський вважає, що одним із найбільш поширених 

діянь, які кваліфікуються судами як неповага до суду, є неявка учасників 

провадження в судове засідання [62, с. 336]. Однак, з цим важко погодитись, 

оскільки оскарження рішення слідчого або прокурора є способом реалізації прав 

особою, що звернулась зі скаргою. Неявка є свідченням незацікавленості в 

результатах розгляду скарги і проявом небажання доводити обставини, викладені у 

ній.  

Системний аналіз ухвал, винесених за результатами розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, свідчить, що деякі слідчі судді 

приймають рішення про відкладення судового розгляду скарги у зв’язку з неявкою 

особи, що звернулась зі скаргою, по декілька разів (п’ять і більше). Інша частина 
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слідчих суддів приймає рішення про розгляд скарги без участі особи, що звернулась 

зі скаргою, у разі повторної неявки останньої (Додаток Д).  

Незацікавленість особи, що звернулась зі скаргою, у результатах розгляду 

скарги та небажання брати участь у її розгляді не позбавляє слідчого суддю 

обов’язку реалізувати свої повноваження, які виникають з моменту надходження 

такої скарги. Разом з тим, слідчий суддя повинен переконатись, що особа, участь 

якої є обов’язковою у розгляді скарги, повідомлена належним чином про час і дату 

розгляду скарги, оцінити повідомлені особою причини неявки, які можуть бути 

поважними. У ст. ст. 303–308 КПК України не зазначено, які причини неявки в 

судове засідання з розгляду скарги є поважними, однак в даному випадку слід 

використовувати норми, що регламентують ці питання не стадії судового розгляду, а 

саме ст. 138 КПК України. У разі встановлення під час реалізації повноважень щодо 

розгляду скарги слідчим суддею відсутності поважних причин неявки в судове 

засідання, або коли повідомлена належним чином особа не доводить до слідчого 

судді відомості про причини своєї неявки, доцільно законодавчо передбачити 

механізм розгляду скарги без участі особи, що звернулась зі скаргою. В 

правозастосовній практиці слідчі судді здебільшого приймають такі рішення у разі 

неявки трьох і більше разів без поважних причин належно повідомленої особи, що 

звернулась зі скаргою, в судове засідання (48 %) (Додаток Д). Аналіз ухвал свідчить, 

що відкладення судового засідання у зв’язку з неявкою належно повідомленої 

особи, що звернулась зі скаргою, без поважних причин здійснюється від двох до 

п’яти разів (неявка понад три рази – 33 %; неявки понад п’ять разів – 11 %) (Додаток 

Д). З огляду на стислі строки розгляду, позиція слідчих суддів щодо прийняття 

рішення за скаргою у відсутність ініціатора скарги у разі його систематичної неявки 

без поважних причин чи без повідомлення причин неприбуття є правильною та 

обґрунтованою. Систематичною неявкою в судове засідання особи, що звернулась зі 

скаргою слід вважати неприбуття в судове засідання особи, що звернулась зі 

скаргою, три і більше рази.  

Слід зазначити, що в деяких випадках причинами неявки в судове засідання є 

несвоєчасні дії слідчого судді щодо повідомлення скаржника про місце, дату та час 
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розгляду скарги. В такому випадку скаржник з’являється на наступне судове 

засідання, а причину його неявки в судове засідання можна вважати поважною. За 

результатами вивчених ухвал встановлено, що основними причинами неявки 

скаржника в судове засідання, які визнані поважними, є: несвоєчасне повідомлення 

про дату та час розгляду скарги – 44 %; відсутність відомостей про належне 

повідомлення – 15%; неможливість прибуття до суду у зв’язку із зайнятістю особи 

на роботі, її перебуванням у відрядженні, на лікарняному чи у відпустці – 31 %. 

(Додаток Д).  

За таких обставин, на наш погляд, слідчий суддя зобов’язаний відкласти 

судове засідання та повторно викликати учасників провадження для розгляду 

скарги. При цьому варто зауважити, що виклик можливо здійснювати шляхом 

направлення тексту виклику смс-повідомленням на номер телефону особи за 

допомогою автоматизованої системи документообігу суду, що надає змогу в 

найбільш короткі строки здійснити повідомлення, належно зафіксувати факт 

повідомлення, а відтак забезпечити . 

З аналізу змісту частини третьої ст. 306 КПК України, частини другої ст. 307 

КПК України, матеріалів узагальнення судової практики та результатів опитування 

слідчих суддів що проаналізовано в сукупності, нами зроблено висновок, що у 

випадку систематичної неявки особи, що звернулась зі скаргою, її захисника чи 

законного представника, без поважних причин чи без повідомлення причин 

неприбуття, у разі відсутності клопотання про розгляд скарги без участі, слідчим 

суддям слід приймати рішення про повернення скарги особі, що звернулась із нею, 

без її розгляду по суті вимог. На наш погляд, в такому випадку слід законодавчо 

визначити порядок залишення скарги без розгляду, що не обмежуватиме прав особи, 

що звернулась зі скаргою на повторне звернення зі скаргою. Таку позицію 

підтримала переважна більшість опитаних слідчих суддів (62 %) (Додаток В). 

Натомість у разі участі в розгляді скарги захисника чи представника особи, що 

звернулась зі скаргою, а також у разі подання клопотання про розгляд скарги у 

відсутність особи, скарга має бути розглянута по суті вимог, що відповідатиме 
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засаді диспозитивності кримінального провадження та не порушуватиме права 

сторін провадження. 

З огляду на це доцільно внести зміни до ч. 3 ст. 306 КПК України та 

доповнити її реченнями такого змісту: «Розгляд скарги може проводитись без участі 

особи, що звернулась зі скаргою, якщо в судовому засіданні присутній її захисник 

чи представник, або такою особою подано клопотання про розгляд скарги без її 

участі. 

У разі третьої неявки в судове засідання особи, що звернулась зі скаргою, 

повідомленої про місце, дату та час розгляду у спосіб, передбачений ст. 135 КПК 

України, без поважних причин чи без повідомлення про причини неприбуття, за 

умови, якщо в розгляді скарги не приймає участі захисник чи представник особи, що 

звернулась зі скаргою, та відсутнє клопотання про розгляд скарги у відсутність 

осооби, слідчий суддя має право постановити ухвалу про повернення скарги без 

розгляду.» (Додаток Е).  

Таким чином, на основі дослідження законодавства, аналізу теоретичних 

положень і правозастосовної практики обґрунтовано необхідність законодавчого 

запровадження процедури залишення скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора без розгляду і повернення її особі, яка її подала, у разі 

систематичної неявки особи, що звернулась зі скаргою в судове засідання. 
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2.2 Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян 

 

На стадії досудового розслідування при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, повноваження 

слідчого судді набувають особливого значення. Це обумовлено тим, що під час 

проведення слідчих (розшукових) дій органами досудового розслідування права осіб 

зазнають суттєвого обмеження та потребують захисту. Зокрема, мова йде про 

обмеження права на: забезпечення поваги до людської гідності; особистої 

недоторканності; недоторканності житла чи іншого володіння особи; таємниці 

спілкування; невтручання у приватне життя; свободу від самовикриття та права не 

свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. Контроль за обмеженням зазначених 

прав здійснює слідчий суддя суду першої інстанції та у випадку, передбаченому 

ст. 247 КПК України, голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного 

суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та 

Севастополя. 

Інститут слідчого судді й питання реалізації його повноважень при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій були предметом наукових досліджень 

Ю. П. Аленіна [3], В. М. Галузо [32], Ю. М. Грошевого [47], М. М. Ковтуна [83], 

О. В. Кондратьєва [92], В. Т. Маляренка [122], А. Д. Михайленка [126], 

М. А. Погорецького [149], В. О. Попелюшка [157], Д. Б. Сергєєвої [211], М. І. Сірого 

[221], Н. П. Сизої [215], Ю. В. Скрипіної [222], С. М. Смокова [223], О. Ю. Татарова 

[235], Л. В. Черечукіна [321], В. І. Чорнобука [326], О. Г. Шило [349], 

М. Є. Шумила [354], О. Г. Яновської [358] та ін.  

У роботах зазначених авторів досить ґрунтовно розроблено питання поняття, 

предмета, меж судового контролю у кримінальному процесі, досліджувались 

теоретичні основи процесуального статусу слідчого судді. Однак належної уваги 
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саме класифікації повноважень останнього при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, не приділено. Як 

показує правозастосовна практика, реалізація повноважень слідчими суддями 

супроводжується низкою проблем, пов’язаних з недосконалістю норм КПК України, 

які регламентують порядок проведення слідчих (розшукових) дій та негласних 

(слідчих) розшукових дій. Обсяг повноважень слідчого судді щодо видів ухвал, що 

можуть бути постановлені при винесені відповідних клопотань, регламентований 

неналежним чином. Зазначені та інші проблемні питання призводять до реалізації 

повноважень слідчими суддями на свій розсуд і в порядку, що ґрунтується не на 

законі, а на особистих переконаннях [244, с. 142]. Така ситуація може призвести до 

порушень прав і свобод людини, негативних наслідків у боротьбі зі злочинністю, до 

неналежного виконання завдань та функцій слідчого судді.  

Метою нашого дослідження є окреслення повноважень слідчого судді при 

розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи 

громадян. Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

здійснити класифікацію повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, 

виокремити їх структурні елементи; здійснити порівняльний аналіз положень КПК 

України та правозастосовної практики щодо визначення єдиного переліку видів 

судових рішень, які слідчі судді постановляють, реалізуючи свої повноваження; 

дослідити проблеми дотримання правил підсудності розгляду клопотань слідчими 

суддями.  

Конституційні права особи на недоторканність житла (ст. 30 Конституції 

України), таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції (ст. 31 Конституції України), повагу на особисте і сімейне життя 

(ст. 32 Конституції України), комерційну таємницю (ст. ст. 31, 32, 34, 41, 42, 54 

Конституції України) гарантуються державою. Їх реалізація охоплює усі сфери 
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суспільного життя. Обмеження зазначених прав щодо конкретних осіб можливе 

лише з дозволу суду незалежно від того, у якій сфері суспільного життя особа їх 

реалізує [77, с. 62]. Такий дозвіл надає слідчий суддя в порядку здійснення судового 

контролю, для чого наділений низкою повноважень. Зокрема, він надає дозвіл на 

проведення: обшуку житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК України); 

огляду житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК України); огляду житла чи 

іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України); огляду трупа, який здійснюється 

одночасно з оглядом житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК України); 

слідчого експерименту, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 

240 КПК України); примусового залучення особи для проведення психіатричної 

експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); примусового залучення особи для 

проведення медичної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); примусового 

відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 ст. 245 КПК України); аудіо-, 

відеоконтролю особи (ст. 260 КПК України); накладення арешту на кореспонденцію 

(ст. 261 КПК України); зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних 

мереж (ст. 263 КПК України); зняття інформації з електронних інформаційних 

систем (ст. 264 КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК України); установлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України); спостереження за особою (ст. 269 

КПК України); моніторинг банківських рахунків (ст. 269-1 КПК України); аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України). 

Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, реалізуються слідчим суддею 

суду першої інстанції та слідчим суддею Апеляційного суду Автономної Республіки 

Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя, у межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Їх 

повноваження подібні за змістом, однак за предметом відрізняються. Слідчий суддя 

суду першої інстанції розглядає клопотання щодо проведення слідчих (розшукових) 

дій, а слідчий суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного 
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суду області, міст Києва та Севастополя розглядає клопотання щодо проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій.  

На нашу думку, розмежування повноважень слідчого судді суду першої 

інстанції щодо надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

повноважень слідчого судді Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, 

апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя щодо надання дозволу на 

проведення негласних (слідчих) розшукових дій, щодо яких слідчі судді здійснюють 

судовий контроль, обумовлено ступенем втручання в права людини, необхідністю 

збереження таємниці досудового розслідування та потребою у зменшенні ризиків 

корупційності прийнятих рішень.  

Як вірно зазначає С. М. Стахівський, підіймаючи на рівень Апеляційного суду 

надання згоди на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, законодавець 

керувався наміром посилити гарантії прав та свобод громадян [230]. Громадяни 

повинні бути впевнені у тому, що негласні слідчі (розшукові) дії проводяться 

винятково в рамках закону і лише щодо тих осіб, які причетні до вчинення тяжких 

та особливо тяжких кримінальних правопорушень [233, с. 151]. Таке розмежування 

обумовлено ще й тим, що відомості про факт і методи проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій не підлягають розголошенню, а відомості про злочин та 

особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. 

Ставлячи за мету здійснення класифікації повноважень, які реалізують слідчі 

судді під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій, пропонуємо здійснити її за наступними критеріями:  

 за предметом реалізації; 

 за етапами реалізації;  

 за формою гласності;  

 строком реалізації;  

 залежно від рішення слідчого судді.  

Саме такі критерії, на нашу думку, дозволять в повному обсязі визначити межі 

повноважень слідчого судді та їх обсяг. 
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За предметом реалізації повноваження слідчого судді, які він реалізує під час 

розгляду клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, 

що обмежують конституційні права та свободи громадян, поділяються на:  

 ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні 

дозволу на втручання в недоторканність житла особи;  

 ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні 

дозволу на втручання у приватне життя особи; 

 ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні 

дозволу на втручання в таємницю спілкування. 

До першої групи слід віднести повноваження слідчого судді щодо розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із: втручанням у недоторканність 

житла особи: (слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи (ч. 5 ст. 240 КПК України); обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 234 

КПК України); огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України); 

огляд трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи іншого володіння 

особи (ч. 2 ст. 238 КПК України); обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК України)).  

Другу групу складають повноваження слідчого судді щодо розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручанням у приватне життя 

особи (примусове залучення особи для проведення психіатричної експертизи (ч. 3 

ст. 242 КПК України); примусове залучення особи для проведення медичної 

експертизи (ст. 242 КПК України); отримання біологічних зразків для експертизи 

(ч. 3 ст. 245 КПК України); аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); 

негласного отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274 

КПК України)). 

Третю групу складають повноваження слідчого судді щодо розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із втручання в таємницю 
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спілкування: накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України); зняття 

інформації з транспортних, телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); 

зняття інформації з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України). 

За етапами реалізації повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань 

про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, можна 

поділити на:  

 підготовчі  

 наступні.  

Підготовчі повноваження передбачають собою всі дії слідчого судді, які 

полягають у вжитті організаційних заходів для належного розгляду клопотання та 

не стосуються його вирішення по суті вимог. До них належить: ознайомлення 

слідчим суддею зі змістом клопотання; перевірка підстав для повернення 

клопотання; визначення кола осіб, які підлягають виклику в судове засідання; 

призначення дати та часу судового засідання; повідомлення учасників провадження 

про місце, дату та час розгляду клопотання; підготовчі дії в судовому засіданні з 

розгляду клопотання. 

І. Ф. Літвінова у своїх дослідженнях відносить до підготовчих повноважень 

слідчого судді і перевірку правил дотримання підсудності клопотання [107, с. 132]. 

Розгляд клопотання з порушенням правил підсудності є підставою для визнання 

доказів, здобутих на підставі відповідної ухвали, недопустимими на стадії судового 

розгляду. Н. М. Басай також зазначає, що неналежна підсудність є підставою 

визнання доказів недопустимими [12, с. 16]. Однак ми не повною мірою 

погоджуємося із позицією І. Ф. Літвінової, зазначаючи, що перевірка правил 

підсудності є не окремим самостійним повноваженням слідчого судді, а становить 

складову частину, процесуальну підставу реалізації повноважень щодо повернення 

клопотання. Як вірно зазначає Н. М. Басай, порушення правил підсудності розгляду 

клопотання є однією із підстав для визнання доказу недопустимим. Слідчий суддя 

не уповноважений вирішувати по суті клопотання, подане із порушенням правил 
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підсудності, і має його повернути, керуючись загальними засадами КПК України 

(ст. 7 КПК України) [341]. 

Наступні повноваження реалізуються під час безпосереднього розгляду 

клопотання. До них належить: вирішення заявлених в судовому засіданні клопотань; 

заслуховування учасників розгляду; перевірка обґрунтованості клопотання; 

встановлення строку, необхідного для провадження процесуальної дії; перевірка 

строків досудового розслідування; дослідження матеріалів, що мають значення для 

вирішення клопотання, аналіз досліджених матеріалів, їх оцінка; визначення 

можливості отримання доказів, на отримання яких спрямоване клопотання, у спосіб, 

не пов’язаний із втручанням у права людини або із меншим ступенем втручання; 

прийняття рішення щодо можливості надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та винесенні відповідної ухвали.  

За формою гласності повноваження слідчого судді поділяються на: 

 ті, реалізація яких пов’язана з можливістю розголошення методів проведення 

слідчої (розшукової) дії; 

 ті, які реалізуються щодо слідчих (розшукових) дій, відомості про факт і 

методи проведення яких не підлягають розголошенню.  

До першої групи належить розгляд клопотань про: слідчий експеримент, що 

проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК України); обшук 

житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК України); огляд житла чи іншого 

володіння особи (ст. 234 КПК України); огляд трупа, який здійснюється одночасно з 

оглядом житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК України); примусове 

залучення особи для проведення психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК 

України); примусове залучення особи для проведення медичної експертизи (ст. 242 

КПК України); примусове відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 

ст. 245 КПК України).  

До повноважень, які реалізуються щодо слідчих (розшукових) дій, відомості 

про факт і методи проведення яких не підлягають розголошенню, належить розгляд 

клопотань про: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України); накладення 

арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК України); зняття інформації з 
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транспортних, телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК України); зняття інформації 

з електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК України); обстеження публічно 

недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (ст. 267 КПК України); 

установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України); 

спостереження за особою (ст. 269 КПК України); моніторинг банківських рахунків 

(ст. 269-1 КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України).  

За строком реалізації повноваження слідчого судді можна поділити на: 

 ті, які повинні бути реалізовані: протягом шести годин;  

 у день надходження;  

 не пізніше п’яти днів з дня надходження. 

Протягом шести годин з моменту отримання розглядається клопотання про 

негласні слідчі (розшукові) дії (ст. ст. 246‒275 КПК України).  

У день надходження слідчий суддя повинен реалізувати повноваження щодо 

розгляду клопотання про надання дозволу на проведення: обшуку житла чи іншого 

володіння особи (ч. 4 ст. 234 КПК України); слідчого експерименту, що проводиться 

в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 ст. 240 КПК України); огляду житла чи 

іншого володіння особи (ст. 234 КПК України); огляду трупа, який здійснюється 

одночасно з оглядом житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК України). 

Не пізніше п’яти днів з дня надходження, слідчий суддя повинен реалізувати 

повноваження щодо розгляду клопотання про надання дозволу на проведення: 

примусового залучення особи для проведення психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 

КПК України); примусового залучення особи для проведення медичної експертизи 

(ст. 242 КПК України).  

Розгляд клопотання про надання дозволу на проведення примусового 

відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 ст. 245 КПК України) 

здійснюється за правилами, передбаченими ст. ст. 160‒166 КПК України. Їх аналіз 

свідчить про відсутність законодавчої регламентації процесуального строку, 

протягом якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження. Про зазначену 

проблему мова буде йти в наступному підрозділі.  

Залежно від рішення слідчого судді – повноваження на: 
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 задоволення клопотання (дозвіл на проведення відповідної слідчої 

(розшукової) дії та негласної слідчої (розшукової) дії; примусове залучення особи 

для проведення експертизи; доручення про проведення експертизи); 

 відмову у задоволенні клопотання;  

 повернення клопотання про проведення експертизи (ч. 4 ст. 244 КПК 

України).  

Склавши уявлення про обсяг та межі повноважень слідчого судді при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи 

громадян, можна зробити висновок, що деякі з них не врегульовані належним 

чином. Зокрема, мова йде про види ухвал, які уповноважений виносити слідчий 

суддя під час розгляду клопотань. Класифікація повноважень слідчого судді в цьому 

аспекті свідчить, що слідчий суддя має право давати дозвіл на проведення слідчих 

дій та відмовляти у цьому.  

При винесенні ухвали про надання дозволу про проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян, слідчий суддя повинен: оцінювати 

відповідність клопотання, поданого сторонами кримінального провадження, 

вимогам КПК України та підстави проведення слідчої (розшукової) дії; достатність 

відомостей, які свідчать про можливість внаслідок проведення слідчої (розшукової) 

дії досягти її мети, забезпечити дотримання прав і законних інтересів осіб, чиїх 

інтересів стосується проведення слідчої (розшукової) дії, та чиї права можуть бути 

обмежені в результаті їх проведення та інших підстав, визначених законодавцем 

залежно від слідчої (розшукової) дії, про яку клопоче сторона кримінального 

провадження. У разі відповідності клопотання цим вимогам слідчий суддя виносить 

ухвалу про задоволення клопотання. 

За умови, якщо слідчий суддя встановив, що клопотання недостатньо 

обґрунтоване, він відмовляє у його задоволенні. Слід зазначити, що достатність 

обґрунтування клопотання сторони кримінального провадження визначається 
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залежно від конкретної слідчої (розшукової) дії, про яку клопоче сторона 

кримінального провадження.  

Однак, у КПК України не передбачено можливості повертати клопотання у 

разі недотримання вимог, які висуваються до клопотання, за виключенням 

клопотань про проведення експертизи, повернення яких регламентовано ч. 4 ст. 244 

КПК України. За результатами узагальнення 573 ухвал, винесених щодо розгляду 

клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, встановлено, що 

недотримання вимог до клопотання, що є підставою для відмови в задоволенні 

клопотання, можуть бути: звернення з клопотанням неналежного суб’єкта 

(наприклад, слідчий, який не є членом слідчої групи) ‒ 23 %; в клопотанні відсутні 

дані щодо повноважень прокурора, який погодив клопотання ‒ 5 %; не зазначено 

номер кримінального провадження ‒ 2 %; клопотання подано з порушенням правил 

підсудності ‒ 22 %; відсутній витяг з ЄРДР, який підтверджує повноваження 

слідчого чи прокурора на звернення з клопотанням ‒ 20 %; відмова ініціатора 

підтримувати заявлене клопотання ‒ 25 %; не зазначено короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання ‒ 3 % 

(Додаток Д).  

Тобто, при реалізації повноважень слідчі судді стикаються із недотриманням 

сторонами кримінального провадження вимог до клопотань про надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян. Це унеможливлює їх 

задоволення у зв’язку з порушенням процесуальної форми та є підставою для їх 

повернення. Однак у КПК України не передбачено правових наслідків 

недотримання органами досудового розслідування, прокурором, іншими 

учасниками кримінального провадження вимог щодо форми та змісту клопотання. 

Відповідно, у КПК України серед повноважень слідчого судді не передбачено 

винесення виду процесуального рішення, який би дозволяв реагувати на 

недотримання таких вимог. На зазначену проблему вказують і в теорії 

кримінального процесу [223, 235, 146]. Слідчий суддя сьогодні позбавлений 
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законодавчо визначеної можливості повернення клопотань у разі, якщо вони не 

відповідають вимогам КПК України, та якщо відсутні підстави відмовити у його 

задоволенні, які чітко визначені законодавцем. Питання щодо усунення цієї 

прогалини стає особливо актуальним після внесення змін до КПК України, 

запроваджених Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 

03 жовтня 2017 року. [164], згідно з яким у разі відмови у задоволенні клопотання 

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має 

права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук 

того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначено нові 

обставини, які не розглядалися слідчим суддею. В свою чергу прийняття слідчим 

суддею рішення про повернення клопотання про обшук у зв’язку з недотриманням 

процесуальної форми та вимог до клопотання, не позбавило б слідчого чи прокурора 

права повторно звернутись з таким клопотанням.  

Не дивлячись на відсутність законодавчої регламентації в правозастосовній 

практиці слідчі судді постановляють ухвали про повернення клопотання. За 

результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень встановлено 18 % 

таких ухвал (Додаток Д). Разом з тим опитані слідчі судді відзначили необхідність 

надання слідчому судді повноважень щодо її винесення, що усунуло б можливі 

сумніви в легітимності правильного по суті та за змістом рішення (67 %) (Додаток 

В). На нашу думку, надання слідчому судді права повертати клопотання про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій забезпечить належний їх розгляд. Слід зазначити, що в КПК 

України відсутня окрема норма, яка б регламентувала повноваження слідчого судді 

щодо розгляду клопотань, зокрема й щодо видів процесуальних рішень.  

Отже, в КПК України доцільно передбачити правові наслідки недотримання 

органами досудового розслідування, прокурором, іншими учасниками 

кримінального провадження вимог щодо форми та змісту клопотання у вигляді 
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повноважень слідчого судді на винесення ухвали про повернення клопотання, та 

доповнити КПК України відповідною нормою. 

З огляду на це пропонуємо доповнити ст. 234 КПК України частиною сьомою 

такого змісту: «Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог частин другої, третьої цієї статті, повертає його особі, яка звернулась із 

клопотанням, про що постановляє ухвалу» (Додаток Е). Статтю 248 КПК України 

пропонуємо доповнити ч. 6 такого змісту: «Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті або з 

порушенням правил підсудності, повертає його особі, яка його подала, про що 

постановляє ухвалу» (Додаток Е).  

Змістовою складовою діяльності слідчого судді щодо розгляду клопотання про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (слідчих) 

розшукових дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, є 

перевірка дотримання вимог законності й обґрунтованості клопотання. Це важлива 

складова повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян [216]. Слідчий суддя перевіряє законність 

і обґрунтованість дій слідчого лише після того, як прокурор погодив відповідне 

клопотання. Внаслідок цього слідчий суддя виконує контрольну функцію як щодо 

дій та рішень органів досудового розслідування, так і самого прокурора, який 

здійснює функцію процесуального керівництва органами досудового розслідування 

[241, с. 114].  

Законність та обґрунтованість клопотання становлять його зміст. 

Д. П. Кисленко зазначає, що від змісту клопотання залежить можливість точного 

формулювання прийнятого рішення [77, с. 64]. Однак, таке твердження є не зовсім 

вдалим. Слідчий суддя під час реалізації повноважень щодо надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій не 

обмежений розглядом лише процесуального документа, наданого слідчим [243, с. 

517]. Він може дослідити матеріали кримінального провадження, заслухати думку 

прокурора та інших учасників судового засідання, витребувати додаткові матеріали 
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[218]. Його внутрішнє переконання формується в результаті дослідження декількох 

джерел інформації, їх зіставлення та аналізу, хоча, безумовно, перевага надається 

змісту клопотання. 

Під обґрунтованістю клопотання необхідно розуміти: підтвердження 

правильності висновків, що містяться у ньому, відповідними нормами права та 

сукупність доказів, взаємопов’язаних з ними переконливих доводів органу 

досудового розслідування [77, с. 64]. Оцінка суддею обґрунтованості необхідності 

провадження слідчої (розшукової) дії, про яку у своєму клопотанні клопоче слідчий, 

прокурор, потребує особливої виваженості, ретельного урахування значного обсягу 

інформації, частина якої має вірогідний характер, а також, обстановки, в якій діє 

слідчий на певному етапі розслідування [326, с. 98]. Погоджуючись із зазначеним, 

слід відмітити, що оцінка обґрунтованості клопотання охоплює і перевірку 

попередньої діяльності слідчого та прокурора. Вона полягає у вивченні результатів 

раніше проведених слідчих (розшукових) дій та інших матеріалів кримінального 

провадження, які вказують на необхідність проведення слідчої (розшукової) дії, про 

яку клопоче слідчий або прокурор [29]. Для цього слідчий суддя аналізує зміст 

клопотання та знайомиться з матеріалами, які додаються до нього, зіставляє їх, 

заслуховує доводи прокурора або слідчого [132, с. 82]. В результаті такої діяльності 

слідчий суддя може встановити доцільність і необхідність провадження слідчої 

(розшукової) дії. Якщо ж сторона кримінального провадження, яка звертається з 

таким клопотанням, не обґрунтувала необхідність проведення слідчої (розшукової) 

дії, слідчий суддя повинен відмовити у її проведенні. 

Про важливість оцінки обґрунтування необхідності проведення слідчої 

(розшукової) дії та негласної слідчої (розшукової) дії, яка обмежує конституційні 

права особи, в клопотанні слідчого та про дотримання вимог законності в ухвалі 

слідчого судді мова йде у рішеннях ЄСПЛ. Зокрема, у рішенні «Михайлюк та 

Петров проти України» від 10 грудня 2009 року. (заява № 11932/02), «Полторацький 

проти України», від 29 квітня 2003 року. (заява № 38812/97) [197], де зазначено, що 

«вираз «згідно із законом», насамперед, вимагає, щоб оскаржуване втручання мало 

певну підставу в національному законодавстві; він також стосується якості 
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відповідного законодавства і вимагає, щоб воно було доступне певній особі, яка 

повинна передбачати окрім цього його наслідки для себе, а законодавство має 

відповідати принципу верховенства права.  

У рішенні «Руїз Торіха проти Іспанії» від 09 грудня 1994 року (заява 

№ 1839091) зазначено, що судові рішення мають достатньою мірою висвітлювати 

мотиви, на яких вони базуються [198]. Межі такого обов’язку можуть різнитися 

залежно від природи рішення та мають оцінюватися у світлі обставин кожної справи 

[56, с. 122]. У справі «Дюлоран проти Франції» від 21 березня 2000 року (заява 

№ 34553/97) та «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 року (заява № 6694/74) мова 

йде про те, що право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін 

насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом [182]. У справі 

«Кузнєцов та інші проти Російської Федерації» від 11 січня 2007 року (заява 

№ 184/02) зазначено, що судове рішення повинно демонструвати сторонам 

кримінального провадження, що вони були почуті [194]. Зі змісту рішення «Серявін 

та інші проти України» від 10 лютого 2010 року (заява № 4909/04), «Проніна проти 

України» від 18 липня 2006 року (заява № 63566/00) вбачається, що неналежне 

обґрунтування рішення про проведення слідчих (розшукових) дій дає можливість 

апелювати проти такого рішення. Д. Д. Луспеник зазначає, що неналежна 

аргументація судом доречних аргументів сторони є порушенням ст. 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод [111, с. 11]. У справі «Суомінен проти 

Фінляндії» від 01 липня 2003 року (заява № 37801/97) висловлено думку, що орган 

влади зобов’язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень. Згідно 

з рішенням ЄСПЛ у справі «Хаджинастасиу проти Греції» 16 грудня 1992 року 

(заява 12945/87), національні суди повинні зазначати з достатньою ясністю підстави, 

на яких ґрунтується їхнє рішення, що, серед іншого, дає стороні можливість 

ефективно скористатися наявним у неї правом на апеляцію. 

З аналізу зазначених рішень ЄСПЛ вбачається, що слідчий суддя повинен 

перевірити дотримання слідчим, прокурорм вимог КПК України при зверненні із 

клопотанням, а в разі їх недотримання – відмовити у наданні дозволу на проведення 

слідчої (розшукової) дії та негласної слідчої (розшукової) дії. Посилання на правові 
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підстави застосування слідчих (розшукових) дій у рішенні суду має демонструвати 

можливість такого втручання в охоронювані права та свободи людини, передбачену 

законодавством. Недотримання правомірності підстав дозволу на проведення 

слідчої (розшукової) дії в ухвалі слідчого судді тягне за собою визнання такої 

ухвали невмотивованою, а ориманих на її підставі доказів - недопустимими. 

Кримінальним процесуальним кодексом України чітко визначено підстави для 

відмови в задоволенні клопотання про обшук (ч. 5 ст. 234 КПК України). Однак, 

можливість прийняття слідчим суддею з наслідками розгляду клопотання про 

проведення експертизи, про примусове залучення особи для проведення 

психіатричної чи медичної експертизи (ст. 509 КПК України) ухвали про відмову в 

задоволенні такого клопотання КПК України не регламентована, не визначено і 

чіткого переліку підстав для його прийняття (Додаток А.1). В правозастосовній 

практиці слідчі судді все ж виносять рішення про відмову у задоволенні клопотань 

[252], [284], [276]. Приймаючи такі рішення, слідчі судді керуються загальними 

нормами КПК України, однак загальна структура КПК України передбачає собою 

конкретизацію повноважень слідчого судді щодо їх реалізації в окремих статтях 

КПК України. Прийняття рішення, яке не регламентовано КПК України, є проявом 

власного бачення вирішення питання, свідченням неврегульованості КПК України, і 

тому потребує вдосконалення. 

Одними із спірних та актуальних до останнього часу питань залишалось 

дотримання правил підсудності при реалізації слідчим суддею повноважень щодо 

розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи 

громадян.  

Інститут підсудності пов’язаний із правом на судовий захист, яке 

забезпечується шляхом розгляду справи компетентним, незалежним і безстороннім 

судом [105]. Він також передбачає, що розгляд має здійснюватися не довільно 

обраним, а законно встановленим судом [217, с. 78]. Тобто судом, компетенція якого 

з розгляду даного провадження визначається на підставі закріплених у законі 

критеріїв, які в нормативній формі заздалегідь зумовлюють, в якому суді підлягає 
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розгляду кримінальне провадження, а також в яких випадках і в якому порядку 

допустима зміна підсудності [6]. Це дозволяє суду (судді), сторонам та іншим 

учасникам процесу уникнути правової невизначеності у цьому питанні, яку в 

іншому випадку доводилося б усувати за допомогою рішення, заснованого на 

свавіллі правозастосовного органу або посадової особи, і тим самим визначати 

підсудність справи не на підставі закону [137, с. 11; 140, с. 85; 213, с. 128]. 

О. П. Кучинська зазначає, що інститут підсудності пов’язаний з правом на судовий 

захист, яке забезпечується шляхом розгляду його справи компетентним, незалежним 

і безстороннім судом [105, с. 117]. Інститут підсудності розгляду справ, а на стадії 

досудового розслідування, клопотань слідчими суддями, покликаний забезпечити 

незалежність і безсторонність суду. На дотримання права на судовий захист 

неодноразово наголошував ЄСПЛ у рішеннях «Кресс проти Франції» від 07 червня 

2001 року (заява № 39594/98); «Кайя проти Австрії» від 08 червня 2006 року (заява 

№ 54698/00) та ін [191; 193]. Крім того, підсудність розглядається в аспекті доступу 

до правосуддя. Зазначене знаходить своє відображення в рішеннях ЄСПЛ, зокрема у 

справі «Ільхан проти Туреччини» від 27 червня 2000 року (заява № 22277/93), 

«Белле проти Франції» від 04 грудня 1995 року (заява № 23805/94) [189; 183] тощо .  

Слід зазначити позитивні зміни на шляху конкретизації правил підсудності 

розгляду клопотань у Законі України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 

жовтня 2017 року
 

[343], в яких конкретизовано правила підсудності розгляду 

клопотань. Зокрема, мова йде про визначення правил підсудності розгляду 

клопотання про обшук житла (ч. 2 ст. 234 КПК України) та про проведення 

експертизи (ч. 3 ст. 244 КПК України).  

Розгляд клопотання про проведення обшуку здійснюється слідчим суддею 

місцевого загального суду, в межах территориально юрисдикції якого знаходиться 

орган досудового розслідування. Слід зазначити, що така конкретизація правил 

підсудності розповсюджується і на огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 234 

КПК України); огляд житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України); 
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огляд трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи іншого володіння 

особи (ч. 2 ст. 238 КПК України), оскільки такі норми є відсильними до ст. 234 КПК 

України. Клопотання про проведення експертизи розглядається слідчим суддею 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове 

розслідування (ч. 3 ст. 244). Конкретизація правил підсудності в цій частині хоч і 

збільшила навантаження на деякі суди, однак забезпечує належну реалізацію 

повноважень слідчого судді щодо забезпечення права на судовий захист, права на 

розгляд справи компетентним судом.  

Розгляд клопотання про примусове відбирання біологічних зразків для 

експертизи (ч. 3 ст. 245 КПК України) здійснюється слідчим суддею місцевого 

загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. 

Всі клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій (ст. ст. 246–275 КПК України) розглядаються апеляційним судом, 

в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування (Додаток А.2).  

Таким чином, на сьогодні правила підсудності клопотань про надання дозволу 

на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, приведені до єдиного порядку 

та визначені в повному обсязі.  
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2.3 Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження 

 

Кримінальне провадження неможливе без застосування у випадках, 

визначених законом, певних заходів примусу задля досягнення його дієвості [73, 

с. 81]. Як вірно зазначає С. Г. Герасименко, інститут процесуального примусу є 

важливим елементом досудового розслідування. Однак сьогодні в умовах 

демократизації кримінального судочинства і підвищення гарантій прав і законних 

інтересів його учасників застосуванню примусових заходів повинна відповідати 

адекватна практика судового контролю в цій сфері [35, с. 135]. Такими заходами 

примусу є заходи забезпечення кримінального провадження. Вони забезпечують 

неухильне додержання законності при обмеженні конституційних прав людини, 

піднімають авторитет і доказове значення матеріалів досудового слідства [145, с. 

105]. Слідчий суддя наділений рядом повноважень щодо надання дозволу на їх 

застосування.  

Повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотання про надання дозволу 

на застосування заходів забезпечення кримінального провадження ставали 

предметом наукових досліджень О. В. Верхогляд [27], І. В. Гловюк [39], 

М. І. Дерев’янко [48], Ю. В. Донченко [55], О. Жупіна [61], М. І. Карпенка [73], 

Г. Кожевнікова [85], О. М. Коріняк [94], Ю. В. Лук’яненка [110], М. Я. Никоненка 

[135], М. А. Погорецького [147], С. О. Пшенічка [179], А. Е. Руденка [206], 

Ю. В. Скрипіної [222], О. І. Тищенко [239], В. І. Фаринника [311], Д. А. Чухраєва 

[330], А. Щасної [355]. Водночас до цього часу серед учених і суб’єктів 

правозастосування відсутня єдність поглядів щодо визначення видів ухвал, які 

уповноважений виносити слідчий суддя під час розгляду клопотання про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження. В КПК 

України регламентовано порядок винесення рішень про задоволення клопотань, 

однак в ряді норм, що регламентують окремі види заходів забезпечення 

кримінального провадження, відсутні альтернативні рішення, які може приймати 

слідчий суддя. Однак в правозастосовній практиці слідчі судді ухвалюють й інші 
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рішення, окрім зазначених, виходячи з обставин розгляду того чи іншого 

клопотання, зокрема рішення про відому у задоволенні клопотання. Як показує 

вивчення судових рішень, слідчі судді, розглядаючи клопотання про надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

приймають наступні види рішень: про задоволення клопотання (48 %), про часткове 

задоволення клопотання (12 %), про відмову у задоволенні клопотання (22 %) про 

повернення клопотання (18 %) (Додаток Д).  

Крім того, неоднозначною є позиція щодо строків розгляду клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів. Відсутність єдності поглядів у теоретиків 

та практиків щодо вирішення цих та інших питань призводить до складнощів при 

правозастосуванні. В КПК України відсутні критерії, за якими слідчий суддя, 

реалізуючи свої повноваження, повинен оцінити реальність існування загрози зміни 

або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких клопоче сторона 

кримінального провадження, а також критерії визначення можливості розгляду 

клопотання про арешт майна без повідомлення про це підозрюваного, 

обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного 

представника [228]. Зазначене створює складнощі у діяльності слідчого судді, дає 

можливість самостійно визначати деякі критерії, на власний розсуд приймати 

рішення, які не регламентовані КПК України, однак обумовлені практичною 

необхідністю. Це спричиняє неоднаковому застосуванню норм КПК України та 

свідчить про необхідність теоретичного переосмислення практики реалізації 

повноважень слідчими суддями та формування на цій основі конкретних пропозицій 

щодо вдосконалення законодавства. 

Метою нашого дослідження є визначення змісту повноважень слідчого судді 

при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення 

кримінального провадження. Для досягнення постановленої мети необхідно 

вирішити такі задачі: здійснити класифікацію повноважень слідчого судді при 

розгляді клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення 

кримінального провадження; визначити єдиний перелік судових рішень, які 

постановляє слідчий суддя, та розробити пропозиції щодо удосконалення порядку їх 
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регламентації; здійснити аналіз проблемних питань щодо забезпечення слідчими 

суддями дотримання розумних строків розгляду в аспекті реалізації повноважень 

щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.  

Як цілком справедливо зазначає В. І. Фаринник, рішення про обрання 

запобіжного заходу – дуже серйозний і відповідальний крок, адже будь-який 

запобіжний захід завжди пов’язаний з обмеженням особистої свободи людини, тому 

може застосовуватись лише за наявності дійсної на те необхідності, за вказаними в 

законі підставами й з додержанням визначеного процесуального порядку [312]. Під 

час розгляду відповідних клопотань слідчий суддя зобов’язаний реалізовувати 

повноваження відповідно до вимог кримінального процесуального закону [20, 

с. 266]. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що слідчий суддя, розглядаючи 

клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в 

тому числі і запбіжних заходів, повинен реалізовувати повноваження в межах, 

визначених законодавством, та забезпечити дотримання процесуального порядку їх 

розгляду. Однак аналіз КПК України свідчить, що повноваження слідчого судді 

щодо надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження врегульовано не повною мірою, що унеможливлює їх реалізацію суто 

в рамках, визначених КПК України.  

Ми поділяємо думку С. О. Пшенічка, який визначає повноваження слідчого 

судді як взаємопов’язану систему прав та обов’язків, що мають владний характер і 

спрямовані на забезпечення реалізації функції судового контролю у досудовому 

провадженні, що здійснюються у формах і порядку, передбаченому КПК для 

досягнення завдань кримінального провадження [179, с. 114].  

Слідчий суддя наділений повноваженнями щодо дотримання прав і свобод 

осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, які він реалізує при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження, а саме щодо: здійснення судового виклику (ст. 133 КПК України); 

приводу (ст. 140 КПК України); накладення грошового стягнення (ст. 144 КПК 

України); тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 148 КПК 

України); відсторонення від посади (ст. 154 КПК України); тимчасового доступу до 



96 

речей і документів (ст. 159 КПК України); арешту майна (ст. 170 КПК України); 

застосування запобіжних заходів (ст. 176 КПК України).  

А. Бондюк зазначає, що КПК України чітко встановлює обсяг виключних 

повноважень слідчого судді в питанні застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, у тому числі запобіжних заходів [20, с. 266]. Разом з 

тим власний досвід, вивчення правозастосовної практики та емпіричні дані свідчать, 

що в регламентації повноважень слідчого суді в цій частині залишаються 

прогалини. На це вказують також результати опитування слідчих суддів (58 %) 

(Додаток В). До основних проблем, на які звертають увагу слідчі судді, віднесено 

неналежну регламентацію переліку видів ухвал, які має право виносити слідчий 

суддя (48 %) (Додаток В).  

Заходи забезпечення кримінального провадження обмежують конституційні та 

інші права особи, а тому їх застосування здійснюється у порядку, визначеному КПК 

України [343, с. 168]. Для запобігання незаконним обмеженням таких прав 

законодавством запроваджено здійснення судового контролю. Задля кращого 

розуміння меж та обсягу повноважень, визначення видів ухвал, які має право 

приймати слідчий суддя, всебічного дослідження його повноважень, вирішення їх 

загальних та особливих ознак, які мають бути враховані слідчим суддею, а також 

виявлення недоліків законодавчого врегулювання таких правовідносин, пропонуємо 

здійснити їх класифікацію. ЇЇ здійснення можливе за такими критеріями: за видами 

заходів забезпечення кримінального провадження; за етапами реалізації; за строком, 

протягом якого слідчий суддя реалізує повноваження; за необхідністю здійснення 

виклику (повідомлення) осіб, щодо яких вирішується питання про застосовування 

заходів забезпечення кримінального провадження (скасування таких заходів); за 

суб’єктом ініціювання; за видами судових рішень, що постановлюються за 

результатами розгляду клопотань. 

За видами заходів забезпечення кримінального провадження повноваження 

слідчого судді можна поділити на три групи:  

 ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про надання дозволу на 

проведення заходів забезпечення кримінального провадження, пов’язаних із 
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застосуванням кримінального процесуального примусу (привід (ст. 140 КПК 

України); накладення грошового стягнення (ст. 144 КПК України)); тимчасове 

обмеження в користуванні спеціальним правом (ст. 148 КПК України); 

відсторонення від посади (ст. 154 КПК України); арешт майна (ст. 170 КПК 

України);  

 ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про надання дозволу на 

проведення заходів забезпечення кримінального провадження, пов’язаних із 

виникненням певних процесуальних обов’язків у учасників кримінальних 

процесуальних правовідносин (судовий виклик (ст. 134 КПК України), тимчасовий 

доступ до речей і документів (ст. 159 КПК України));  

 ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про надання дозволу на 

проведення заходів забезпечення кримінального провадження, пов’язаних з 

обмеженням особистої свободи та недоторканності (особисте зобов’язання (ст. 179 

КПК України); особиста порука (ст. 180 КПК України); застава (ст. 182 КПК 

України); домашній арешт (ст. 181 КПК України); тримання під вартою (ст. 183 

КПК України)); дозвіл на затримання з метою приводу (ст. 188 КПК України); 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення за межами України 

(ст. 583 КПК України). 

За етапами реалізації повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань 

про надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження можна поділити на дві групи: підготовчі та наступні. В науці є різні 

погляди на назву, характер і кількість таких етапів. Найчастіше в загальноправовій 

літературі виділяються три основні стадії правозастосовного процесу прийняття 

рішення: 1) встановлення фактичних обставин справи; 2) вибір і аналіз норми права; 

3) вирішення справи, виражене у акті застосування права [106, с. 260; 8; 318, с. 261–

263; 121, с. 189; 134, с. 426]. Як вірно зазначає Н. В. Глинська, виділення таких 

стадій є досить умовним [36]. Це обумовлено тим, що кінцевою метою при 

реалізації повноважень слідчого судді є прийняття процесуального рішення, яке 

передбачає звернення до фактів, зазначених в клопотанні, та до норм права, і 

здійснення їх аналізу як на початковій стадії розгляду клопотання, так і при 
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прийнятті остаточного рішення. Тобто, реалізація повноважень слідчим суддею 

становить собою нерозривний процес. Однак, заради більш детального вивчення 

таких повноважень вбачається необхідність здійснення їх поділу на підготовчі та 

наступні.  

Підготовчі повноваження охоплюють: перевірку правомочності та належності 

суб’єкта, який звернувся з клопотанням (п. 6 ч. 1 ст. 145 КПК України); вирішення 

питання чи підсудне клопотання розгляду у цьому суді, оскільки порушення правил 

підсудності при зверненні із клопотанням має наслідком неможливість його 

розгляду по суті; вивчення наданих слідчим, прокурором матеріалів та визначення 

кола осіб, що мають бути повідомлені про розгляд клопотання, призначення дати та 

часу розгляду клопотання; здійснення судового виклику учасників розгляду; 

підготовчі дії в судовому засіданні з розгляду клопотання. 

Наступні повноваження являють собою вчинення дій, які необхідні для 

вирішення клопотання по суті вимог: вирішення заявлених в судовому засіданні 

клопотань; заслуховування учасників розгляду клопотання; вивчення клопотання та 

дослідження матеріалів, що мають значення для його вирішення, їх аналіз; перевірка 

відповідності клопотання вимогам, що ставляться до нього нормою процесуального 

закону, яка регламентує відповідний вид заходу забезпечення кримінального 

провадження та застосування наслідків недодержання вимог до форми та змісту 

клопотання; перевірка правових підстав для застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження; перевірка наявності підстав, які унеможливлюють 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 3 ст. 132 КПК 

України); оцінка можливостей без застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження отримати речі та документи, які можуть бути використані під час 

судового розгляду, для встановлення обставин кримінального провадження (ч. 4 ст. 

132 КПК України); визначення наслідків застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження для інших осіб; прийняття рішення щодо можливості 

надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 

визначення строку дії ухвали слідчого судді, строку дії заходу забезпечення 

кримінального провадження, постановлення рішення за результатами розгляду 
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клопотання. Інші повноваження слідчого судді, що відносяться до наступних з 

огляду їх направленості на вирішення клопотання по суті вимог, є різними залежно 

від заходу забезпечення кримінального провадження, щодо застосування якого 

подане клопотання, та передбачені окремими статтями КПК України, якими 

регламентовано відповідні заходи забезпечення кримінального провадження. 

Наступну групу для класифікації складають повноваження слідчого судді, 

виокремлені за строками їх реалізації. За цим критерієм повноваження слідчого 

судді їх можна поділити на п’ять груп: ті, які потребують невідкладної реалізації 

повноважень, тобто такі, які повинні бути реалізовані в день надходження 

лопотання до суду (клопотання про привід (ст. 142 КПК України), клопотання про 

дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу (ч. 2 ст. 189 КПК України)); 

ті, що можуть бути реалізовані протягом двох днів (клопотання про арешт майна (ч. 

1 ст. 172 КК України)); такі, що можуть бути реалізовані протягом сімдесяти двох 

годин (клопотання про надання дозволу на арешт тимчасово вилученого майна (ч. 6 

ст. 173 КПК України), клопотання про застосування або зміну запобіжних заходів 

(ч. 1 ст. 186 КПК України)); такі, що можуть бути реалізовані протягом трьох днів 

(накладення грошового стягнення (ч. 1 ст. 146 КПК України); тимчасове обмеження, 

у користуванні спеціальним правом (ч. 1 ст. 151 КПК України); відсторонення від 

посади (ч. 1 ст. 156 КПК України); скасування арешту майна (ч. 2 ст.174 КПК 

України); зміна запобіжного заходу за клопотанням сторони захисту (ст. 201 КПК 

України));повноваження, строк реалізації яких не визначено в КПК України або 

визначено умовно (клопотання про скасування ухвали про накладення грошового 

стягнення (ст. 147 КПК України); тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 

КПК України)); продовження строку дії запобіжного заходу, покладених на особу в 

порядку ч. 5 ст. 194 КПК України обов’язків (ч. 4 ст. 199, ч. 6 ст. 181, ч. 4 ст. 194 

КПК України).  

За необхідністю здійснення виклику (повідомлення) осіб, щодо яких 

вирішується питання про застосовування заходів забезпечення кримінального 

провадження (скасування таких заходів), повноваження поділяються на такі, для 

реалізації яких потрібно здійснити судовий виклик осіб, щодо яких вирішується 
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питання про застосовування заходів забезпечення кримінального провадження 

(скасування таких заходів) для участі у розгляді клопотання, та такі, для реалізації 

яких не потрібно здійснення виклику зазначених осіб.  

Потребує судового виклику (повідомлення) осіб, щодо яких вирішується 

питання про застосовування заходів забезпечення кримінального провадження 

(скасування таких заходів), розгляд клопотання про надання дозволу на: накладення 

грошового стягнення (повідомляється особа, на яку може бути накладено грошове 

стягнення) (ч. 1 ст. 146 КПК України); тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом (викликається підозрюваний, його захисник) (ч. 2 ст. 151 КПК 

України); відсторонення від посади (викликається підозрюваний, його захисник) (ч. 

1 ст. 156 КПК України); тимчасовий доступ до речей і документів (викликається 

особа, у володінні якої знаходяться речі й документи, крім випадків, передбачених 

ч. 2 ст. 163 КПК України) (ч. 4 ст. 163 КПК України; ч. 3 ст. 163 КПК України); про 

арешт майна (викликається підозрюваний, інший власник майна, захисник, законний 

представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 172 КПК України) (ч. 1 ст. 172 КПК України); 

про застосування запобіжного заходу (викликається підозрюваний, його захисник) 

(ч. 1 ст. 193 КПК України). 

Не потребує судового виклику осіб, щодо яких вирішується питання про 

застосовування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування таких 

заходів), розгляд клопотання про надання дозволу на: тимчасовий доступ до речей і 

документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав 

вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів (ч. 2 ст. 

163 КПК України); привід (ст. 140 КПК України); арешт майна (якщо це є 

необхідним з метою забезпечення арешту майна) (ч. 2 ст. 172 КПК України); 

застосування запобіжного заходу, якщо прокурор, крім наявності підстав, 

передбачених ст. 177 Кодексу, доведе, що підозрюваний оголошений у міжнародний 

розшук (ч. 6 ст. 193 КПК України). Слід зазначити, що у випадках, передбачених ст. 

52 КПК України, тобто за умови, що участь захисника в кримінальному 
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провадженні, в рамках якого вирішується клопотання про обрання запобіжного 

заходу, є обов’язковою, таке клопотання має розглядатись за участю захисника. 

За суб’єктом ініціювання клопотання можна поділити на такі, які реалізуються 

за ініціативою учасників кримінального провадження; такі, які реалізуються як за 

ініціативою учасників кримінального провадження, так і за ініціативою слідчого 

судді. С. О. Пшенічко, здійснюючи класифікацію, виокремлює групу повноважень, 

які реалізуються на розсуд слідчого судді [179, с. 114]. Він відзначає, що для 

реалізації певної групи повноважень допускається застосування розсуду слідчого 

судді, однак у межах вирішення окремих питань [179, с. 114]. 

Повноваження, які слідчий суддя реалізує за ініціативою учасників 

кримінального провадження, включають в себе: скасування ухвали про накладення 

грошового стягнення (ст. 147 КПК України); тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ст. ст. 148, 151 КПК України); продовження строку 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом (ст. 153 КПК України); 

відсторонення від посади (ст. ст 154, 156, 157 КПК України); продовження строку 

відсторонення від посади та його скасування (ст. 158 КПК України); тимчасовий 

доступ до речей і документів (ст.ст. 159-164 КПК України); арешт майна (ст. 170-

173 КПК України); скасування арешту майна (ст. 173 КПК України); запобіжні 

заходи: дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу (ст. 189 КПК 

України); особисте зобов’язання (ст. 179 КПК України); особиста порука (ст. 180 

КПК України); домашній арешт (ст. 181 КПК України); застава (ст. 182 КПК 

України); тримання під вартою (ст. 183 КПК України); зміна запобіжного заходу 

(ст.ст. 200-201 КПК України); передання неповнолітнього підозрюваного під нагляд 

(ст. 493 КПК України); застосування запобіжних заходів щодо особи, стосовно якої 

передбачено застосування примусових заходів медичного характеру: передання на 

піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім’ї з обов’язковим лікарським 

наглядом; поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її 

небезпечну поведінку (ст. 508 КПК України); продовження строку дії запобіжного 

заходу, покладених на особу в порядку ч. 5 ст. 194 КПК України обов’язків (ч. 4 ст. 

199, ч. 6 ст. 181, ч. 4 ст. 194 КПК України). 
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До повноважень, які реалізуватися слідчим суддею як за власною 

ініціативною, так і за ініціативою учасників кримінального провадження, належать:  

 здійснення судового виклику (ст. 134 КПК України);  

 приводу (ст. 140 КПК України);  

 накладення грошового стягнення (ст. 146 КПК України);  

 звернення застави в дохід держави (ч. 9 ст. 182 КПК України);  

 покладення на підозрюваного одного або кількох обов’язків (ч. 6 ст. 194 КПК 

України). 

Повноваження за видами судових рішень, що постановлюються за 

результатами розгляду клопотань, можна поділити на:  

 задоволення клопотання;  

 скасування ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження;  

 відмову у задоволенні клопотання;  

 про повернення клопотання. 

Задовольняючи клопотання, слідчий суддя уповноважений постановляти 

ухвалу про: надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі дозвіл 

на вилучення речей і документів (ст. 163 КПК України); застосування, продовження 

строку дії, зміну запобіжного заходу (ст. ст. 194, 197, 199, ч. 2 ст. 200 КПК України; 

ч. 1 ст. 201 КПК України); скасування чи зміну додаткових обов’язків (ч. 5 ст. 194 

КПК України); зміну способу виконання додаткових обов’язків (ч. 5 ст. 194 КПК 

України). Перелічені рішення є різновидом ухвали про задоволення клопотання. 

В КПК України передбачено можливість винесення ухвали про задоволення 

клопотання: про здійснення приводу (ч. 3 ст. 142 КПК України); про накладення 

грошового стягнення (ст. 144 КПК України); про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом (ст. 152 КПК України); про відсторонення від 

посади (ст. 157 КПК України); про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 163 

КПК України); про арешт майна (ст. 173 КПК України); про застосування 

запобіжного заходу (ст. 193 КПК України). 
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Прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання та підстави для 

прийняття такого рішення визначені щодо: тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ч. 1 ст. 152 КПК України); продовження строку тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом (ч. 2 ст. 153 КПК України); 

відсторонення від посади (ч. 1 ст. 157 КПК України); продовження строку 

відсторонення від посади (ч. 1 ст. 158 КПК України); арешт майна (ч. 3 ст. 172 КПК 

України); дозволу на затримання (ч. 4 ст. 189 КПК України); застосування 

запобіжного заходу (ч. 2 ст. 194 КПК України); продовження строку тримання під 

вартою (ст. 199 КПК України).  

Разом з тим вивчення правозастосовної практики слідчих суддів свідчить, що 

останні при розгляді клопотань виносять ухвалу про відмову у задоволенні 

клопотання і щодо тих його видів, регламентація яких не передбачає винесення 

такого виду ухвал. До них належать клопотання про:  

 привід [270];  

 тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом [263, 301];  

 відсторонення від посади [264];  

 тимчасовий доступ до речей і документів [291];  

 накладення грошового стягнення [302];  

 арешт майна [285];  

 скасування арешту майна [280];  

 запобіжні заходи [268, 260] та інші види клопотань.  

У Кримінальному процесуальному кодексі України передбачено можливість 

прийняття слідчим суддею рішення про повернення клопотання про: тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом (ч. 3 ст. 151 КПК України); 

відсторонення від посади (ч. 2 ст. 156 КПК України); арешт майна (ч. 3 ст. 172 КПК 

України).  

Вивчення правозастосовної практики слідчих суддів свідчить, що останні 

приймають рішення про повернення клопотання і щодо тих видів заходів 

забезпечення кримінального провадження, щодо яких не передбачено винесення 

такого виду рішення [338, с 132]. Необхідність повернення таких клопотань 
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обумовлена неможливістю їх задоволення та відсутністю підстав для відмови у 

задоволенні клопотання. Рішення про повернення клопотання приймається під час 

розгляду клопотання про:  

 привід [281];  

 накладення грошового стягнення [275];  

 тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом [254];  

 тимчасовий доступ до речей і документів [287].  

До повноважень слідчого судді належить прийняття рішення про скасування 

рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Такий 

вид ухвали слідчий суддя уповноважений виносити за результатами розгляду 

клопотання про: накладення грошового стягнення (ч. 3 ст. 147 КПК України); 

відсторонення від посади (ч. 3 ст. 158 КПК України); арешт майна (ч. 1 ст. 174 КПК 

України).  

Прийняття рішення – це вибір альтернативи, тобто визначення того, як треба 

діяти в цьому конкретному випадку, якому варіанту поведінки віддати перевагу, 

щоб досягти поставленої мети, один з необхідних елементів конкретної вольової дії, 

що полягає у виборі мети дії і способів її досягнення [238, с. 23-24]. Відсутність 

визначеної законодавцем альтернативи прийняття слідчим суддею рішення під час 

розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження обумовлює ситуацію, за якої слідчий суддя самостійно визначає види 

рішень, які доцільно прийняти в тій чи іншій ситуації, що є недопустимими. В 

процесуальних документах фіксуються усі виявлені у перебігу здійснення 

досудового розслідування чи судового розгляду обставини [229]. Фіксуються не 

лише реально існуючі факти, а й хід, процесуальний порядок провадження, що 

свідчить про дотримання (чи, навпаки, недотримання) особами, які ведуть процес, 

усіх юридичних вимог, законності й обґрунтованості їх дій і рішень [36, с. 28]. 

Відповідно, законність ухвали слідчого судді передбачає дотримання, насамперед, 

вимог до такого рішення. У разі, коли такі вимоги законодавчо не визначені, 

з’ясування законності такого рішення стає неможливим. Н. В. Глинська, ведучи 

мову про кримінальні процесуальні рішення, зазначає, що основною умовою їх 
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законності є те, що вони повинні бути ухвалені у визначеному законом порядку і у 

встановленій законом формі [36, с. 28]. Відсутність визначеного порядку винесення 

таких рішень дозволяє ставити під сумнів їх правомірність. Процесуальним 

рішенням слідчого судді повинна бути властива стабільність, послідовність і 

законність, що забезпечує учасникам кримінального провадження можливість 

оцінити їх. 

Оскільки всі рішення слідчого судді мають державно-владний характер і 

можуть бути прийняті спеціально уповноваженим органом – у КПК України 

повинно бути передбачено випадки, в яких вони можуть бути винесені [36, с. 28].  

На відсутність законодавчої визначеності видів ухвал, які уповноважений 

виносити слідчий суддя, вказує в своїх дослідженнях М. Макаров [116, с. 105]. 

Зокрема, він пропонує доповнити ст. 163 КПК України нормою про повернення 

стороні кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів, якщо воно подане без додержання вимог ст. 160 КПК України [116, 

с. 104]. Така думка є слушною, однак, як свідчить здійснена нами класифікація, 

випадки повернення слідчим суддею клопотання ініціатору не врегульовані й щодо 

розгляду решти клопотань, тому більш раціональним є визначення повноважень 

щодо винесення окремих видів процесуальних рішень в ст. 132 КПК України, яка 

регламентує загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження. 

Таким чином, з метою урегулювання ситуації, за якої слідчі судді виносять 

види ухвал, які не передбачені в конкретних нормах КПК щодо порядку розгляду 

клопотання, пропонуємо доповнити ст. 132 КПК України пунктом 7 такого змісту: 

«За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення заходів 

забезпечення кримінального провадження поставляється ухвала згідно з правилами 

цього Кодексу. Ухвала може бути про: 1) задоволення клопотання; 2) відмову у 

задоволенні клопотання; 3) повернення клопотання» (Додаток Е). Запровадження 

єдиного переліку видів судових рішень сприятиме подоланню процесуальних 

проблем, які перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, підвищенню 
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рівня єдності та послідовності правозастосовної практики, яка є однією з головних 

задач процесів реформування. 

Найбільший відсоток клопотань, що розглядається слідчими суддями, 

становлять клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Крім того, 

розгляд клопотання про відбирання зразків для проведення експертизи (ч. 1 ст. 254 

КПК України) та примусове відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 

ст. 245 КПК України) також здійснюється слідчим суддею в порядку, 

передбаченому для тимчасового доступу до речей і документів. При цьому аналіз 

правозастосовної практики розгляду слідчими суддями зазначеного виду клопотань 

свідчить про існування низки проблемних питань, пов’язаних із недосконалістю 

правової регламентації повноважень. Зокрема, регламентація процесуального 

порядку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не 

передбачає видів ухвал, які має право постановляти слідчий суддя при розгляді 

цього клопотання, про що мова йшла вище. Окрім цього, в статтях, які 

регламентують процесуальний порядок розгляду зазначеного клопотання, відсутнє 

визначення процесуальних строків, протягом яких слідчий суддя повинен його 

розглянути. На цю проблему в своїх дослідженнях вказує і М. Макаров [116, с. 105]. 

Вивчення ухвал про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів 

свідчить, що строки прийняття рішень слідчими суддями складають від одного дня 

до 28 днів і більше. Так, від одного до 5 днів слідчі судді приймають рішення у 

28 %, від 5 до 10 днів ‒ у 32 %, від 10 до 20 днів ‒ у 15 %, понад 20 днів – 25 % 

(Додаток Д). Така ситуація негативно відображається на оперативності та якості 

досудового розслідування, призводить до порушення розумних строків та 

унеможливлює проведення подальших слідчих (розшукових) дій слідчими; до 

неможливості ознайомлення слідчим, прокурором з речами і документами, які 

перебувають у володінні особи, у якої вони знаходяться; до неможливості їх 

копіювання та долучення до матеріалів кримінального провадження [345, с. 180]. 

Крім того, існує ризик того, що речі і документи, доступ до яких просить здійснити 

слідчий чи прокурор, можуть бути знищені зацікавленими особами в період 

розгляду клопотання. Невизначеність процесуальних строків при розгляді клопотань 
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дає можливість слідчому судді реалізувати повноваження щодо даного клопотання у 

строк, визначений на власний розсуд. Слушною з цього приводу є думка О. Шило, 

яка зазначає, що оціночний характер такого положення не сприяє вирішенню 

завдань цього заходу забезпечення кримінального провадження [347, с. 357]. 

В теорії кримінального процесу відсутня єдність думок щодо строків 

реалізації повноважень, які виникають під час розгляду клопотань про тимчасовий 

доступ до речей і документів слідчим суддею. Їх аналіз дозволяє поділити позиції 

науковців щодо цього питання на чотири групи. Перша група науковців вважає, що 

слідчий суддя повинен реалізувати повноваження щодо розгляду клопотання 

протягом 24 годин. Зокрема, на думку С. Шульгіна, розгляд клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів не повинен перевищувати 24 годин з 

моменту його надходження до слідчого судді. Такий термін сприятиме швидкому 

проведенню досудового розслідування та зведе до мінімуму можливість знищення 

речей і документів, які мають значення для кримінального провадження 

[353, с. 141].  

Друга група науковців схиляється до того, що такий строк повинен становити 

3 дні. Такої позиції дотримуються Л. Удалова, Д. Савицький, В. Рожнова, Т. Ільєва 

[249, с. 70]. 

Третю групу складають науковці, які вважають що строки розгляду 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинні становити 5 днів. 

О. Подковський вказує на такий строк у своїх дослідженнях [151, с. 62]. Такий строк 

автор обґрунтовує необхідністю здійснення виклику особи, у володінні якої 

знаходяться речі та документи. Однак, судовий виклик здійснюється й під час 

розгляду інших заходів забезпечення кримінального провадження, що не заважає 

приймати слідчим суддям по ним рішення протягом трьох днів. Зокрема, накладення 

грошового стягнення потребує виклику службової особи, яка звернулася з 

клопотанням, та особи, на яку може бути накладено грошове стягнення, однак 

розглядається воно також протягом трьох днів з дня находження; для тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом викликається ініціатор клопотання, 

підозрюваний, його захисник, однак розглядається воно протягом 3 днів з дня 
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надходження. У випадку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів слідчий суддя повинен викликати особу, у володінні якої знаходяться 

такі речі і документи, що можливо здійснити в день надходження клопотання. Це 

забезпечить можливість явки такої особи в судове засідання. Більш довготривалий 

строк розгляду клопотання не сприятиме ефективності зазначеного заходу 

забезпечення кримінального провадження.  

Ми приєднуємось до четвертої групи науковців, які вважають, що необхідно 

встановити подвійний строк реалізації повноважень слідчого судді щодо розгляду 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів [116, с. 105]. Така ж 

позиція виражена в Інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-558/0/4-13 

«Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження» [167]. Позиція обумовлена тим, 

що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен 

відбутися невідкладно та без особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у 

випадку існування загрози їх знищення речей, або за участю особи, у володінні якої 

знаходяться речі та документи, у разі відсутності такої загрози. Тому залежно від 

наявності чи відсутності загрози зміни або знищення речей і документів доцільно 

встановити два строки розгляду клопотань. Виходячи із класифікації строків 

реалізації повноважень, запропонованої вище, вбачається, що максимальний строк 

щодо прийняття рішення по заходах забезпечення кримінального провадження 

становить три дні з дня надходження клопотання до суду. Тимчасовий доступ до 

речей і документів не є невідкладним заходом забезпечення кримінального 

провадження, тому для реалізації повноваження щодо розгляду цього клопотання 

доцільно запровадити три дні. Проте, у разі наявності достатніх підстав вважати, що 

існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання повинно 

бути розглянуто слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше 24 годин з 

моменту надходження клопотання, без виклику особи, у володінні якої вони 
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знаходяться. Такий строк, на нашу думку, забезпечить виконання завдання – 

тимчасового доступу до речей і документів у разі існування загрози їх знищення.  

З огляду на це пропонуємо викласти частину четверту ст. 163 КПК України в 

такій редакції: «У разі існування реальної загрози зміни або знищення речей і 

документів, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається сторона 

кримінального провадження, слідчий суддя зобов’язаний розглянути таке 

клопотання невідкладно – не пізніше 24 годин з моменту його надходження до суду, 

з участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. 

У разі відсутності загрози зміни або знищення речей і документів, з 

клопотанням про тимчасовий доступ до яких звертається сторона кримінального 

провадження, слідчий суддя розглядає клопотання не пізніше трьох днів з дня його 

надходження до суду, з участю сторони кримінального провадження, яка подала 

клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за 

судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без 

поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є 

перешкодою для розгляду клопотання» (Додаток Е). 

Отже, строки розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів потребують законодавчої регламентації. Обґрунтована доцільність 

запровадження подвійних строків розгляду клопотання залежно від наявності чи 

відсутності загрози зміни або знищення речей та документів. Запропоновано 

здійснювати невідкладний розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів без виклику учасників кримінального провадження у разі існування 

загрози їх знищення. У разі відсутності загрози знищенн речей і документів та 

необхідності забезпечення слідчим суддею явки учасників кримінального 

провадження для участі у розгляді клопотання слідчий суддя повинен реалізувати 

повноваження щодо розгляду такого клопотання протягом трьох днів. 
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Висновки до розділу 2 

1. Класифікувати повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора пропонуємо за наступними 

критеріями: за етапами реалізації повноважень (підготовчі та наступні); за видами 

рішень (рішення про спрямування розгляду скарги; проміжні рішення; рішення, 

прийняті за результатами розгляду скарги); за строком, протягом якого слідчий 

суддя повинен реалізувати повноваження (ті, які повинні бути реалізовані не пізніше 

п’яти днів з моменту надходження; ті, які повинні бути реалізовані протягом 

сімдесяти двох годин з моменту надходження). 

Відповідно до потреб правозастосовної практики слідчих суддів 

запропоновано механізм розгляду скарги у разі систематичної неявки скаржника в 

судове засідання. У разі третьої неявки в судове засідання особи, що звернулась зі 

скаргою, повідомленої про місце, дату та час розгляду у спосіб, передбачений ст. 

135 КПК України, без поважних причин чи без повідомлення про причини 

неприбуття, за умови, якщо в розгляді скарги не приймає участі захисник чи 

представник особи, що звернулась зі скаргою, та відсутнє клопотання про розгляд 

скарги у відсутність осооби, слідчий суддя має право постановити ухвалу про 

повернення скарги без розгляду 

Строк подання скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора пропонується 

обчислювати з наступного дня за тим, у який закінчився перебіг строку, визначеного 

для вчинення покладених на слідчого, прокурора обов’язків. Бездіяльність, яка 

полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, слід вважати безперервною. 

Вона може бути припинена за рішенням слідчого судді. Право на подання скарги на 

такий вид бездіяльності не обмежується певним строком, відповідно скарга на 

неповернення тимчасово вилученого майна не підлягає поверненню слідчим суддею 

на підставі п.3 ч. 2 ст. 304 КПК України. 

Під час реалізації повноважень слідчим суддею щодо розгляду скарги на 

рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження доцільно 

передбачити можливість витребування матеріалів закритого кримінального 

провадження шляхом винесення відповідної ухвали.  
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Вивчення повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг на бездіяльність 

слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР та у неповерненні тимчасово вилученого майна, свідчить 

про необхідність законодавчої деталізації моменту настання такої бездіяльності.  

2. Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій, що обмежують конституційні права і свободи громадян, класифіковано за 

предметом реалізації повноваження слідчого судді, які він реалізує під час розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, поділяються на: ті, реалізація 

яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні дозволу на 

втручання в недоторканність житла особи; ті, реалізація яких спрямована на 

здійснення судового контролю при наданні дозволу на втручання у приватне життя 

особи; ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні 

дозволу на втручання в таємницю спілкування. За етапами реалізації повноваження 

слідчого судді щодо розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян, можна поділити на: підготовчі та 

наступні. За формою гласності повноваження слідчого судді поділяються на ті, 

реалізація яких пов’язана з можливістю розголошення методів проведення слідчої 

(розшукової) дії, та ті, які реалізуються щодо слідчих (розшукових) дій, відомості 

про факт і методи проведення яких не підлягають розголошенню. За строком 

реалізації повноваження слідчого судді можна поділити на ті, які повинні бути 

реалізовані: протягом шести годин; у день надходження; не пізніше п’яти днів з дня 

надходження. За забезпеченням таємниці досудового розслідування під час розгляду 

клопотань, повноваження слідчого судді поділяються на: ті, які реалізуються в 

закритому судовому засіданні; ті, які реалізуються у відкритому судовому засіданні. 

Залежно від рішення слідчого судді: задоволення клопотання; повноваження щодо 

відмови у задоволенні клопотання. Однак вивчення правозастосовної практики, 

теоретичних напрацювань та емпіричних даних свідчить про необхідність 
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запровадження повноважень щодо винесення ухвали про повернення клопотання. 

Така ухвала може бути винесена слідчим суддею у разі, якщо клопотання подано без 

додержання вимог, які висуваються до нього.  

В КПК України необхідно передбачити можливість повернення клопотання 

про проведення обшуку та клопотання про надання дозволу на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій шляхом постановлення слідчим суддею 

відповідної ухвали у разі недотримання обов’язкових вимог до клопотання або 

звернення із клопотанням з порушенням правил підсудності. 

3.  Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження 

класифіковано: за видами заходів забезпечення кримінального провадження 

повноваження слідчого судді можна поділити на три групи: ті, що реалізуються під 

час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення заходів забезпечення 

кримінального провадження, пов’язаних із застосуванням кримінального 

процесуального примусу; ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про 

надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження, 

пов’язаних із виникненням певних процесуальних обов’язків у учасників 

кримінальних процесуальних правовідносин; ті, що реалізуються під час розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження, пов’язаних з обмеженням особистої свободи та недоторканності. За 

етапами реалізації повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань про 

надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження 

можна поділити на дві групи: підготовчі та наступні. За строками, протягом яких 

слідчий суддя повинен реалізувати повноваження, їх можна поділити на п’ять груп: 

ті, які потребують невідкладної реалізації повноважень, тобто такі, які повинні бути 

реалізовані в день надходження до суду клопотання; ті, що можуть бути реалізовані 

протягом двох днів; такі, що можуть бути реалізовані протягом сімдесяти двох 

годин; такі, що можуть бути реалізовані протягом трьох днів; повноваження, строк 

реалізації яких не визначено в КПК України або визначено умовно. За необхідністю 

здійснення виклику (повідомлення) осіб, щодо яких вирішується питання про 
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застосовування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування таких 

заходів) повноваження поділяються на такі, для реалізації яких потрібно здійснити 

судовий виклик осіб, щодо яких вирішується питання про застосовування заходів 

забезпечення кримінального провадження (скасування таких заходів) для участі у 

розгляді клопотання, та такі, для реалізації яких не потрібно здійснення виклику 

зазначених осіб. За суб’єктом ініціювання клопотання можна поділити на такі, які 

реалізуються за ініціативою учасників кримінального провадження; такі, які 

реалізуються як за ініціативою учасників кримінального провадження, так і за 

ініціативою слідчого судді. Повноваження за видами судових рішень, що 

поставляється за результатами розгляду клопотань, можна поділити на: задоволення 

клопотання; скасування ухвали про застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження; відмову у задоволенні клопотання; про повернення 

клопотання.  

Визначено строк реалізації повноважень щодо розгляду клопотання про 

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Запропоновано 

покласти на слідчого суддю обов’язок невідкладно, протягом 24 годин з моменту 

надходження, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

без виклику учасників кримінального провадження у разі існування загрози 

знищення речей та документів. За умови необхідності забезпечення слідчим суддею 

явки учасників кримінального провадження для участі у судовому розгляді, тобто, 

коли існування загрози знищення речей і документів не доведено, слідчий суддя 

зобов’язаний розглянути клопотання протягом трьох днів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОВНОВАЖЕННЯ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ СУДОВОГО 

КОНТРОЛЮ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІНШИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ 

 

3.1 Захист прав і свобод людини при реалізації слідчим суддею 

повноважень слідчим суддею під час здійснення судового контролю в порядку 

ст. 206 КПК України 

 

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека 

визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, що регламентовано в ст. 29 

Конституції як право. На міжнародному рівні це право закріплено в ст. 5 Конвенції. 

Позбавлення свободи можливе лише у випадках та порядку, визначеними КПК 

України. Однак, як показує особистий досвід, теоретичні напрацювання та вивчення 

правозастосовної практики – випадки порушення права особи, яка перебуває під 

вартою, є досить поширеним явищем. Зокрема, непоодинокими є випадки 

безпідставного затримання особи без ухвали слідчого судді, застосування 

насильства під час перебування особи під вартою. Право ініціювати провадження, в 

ході якого слідчий суддя зобов’язаний встановити підстави затримання та вжити 

відповідних заходів щодо забезпечення прав затриманої особи, відіграє важливу 

роль у забезпеченні прав, гарантованих Конституцією України та пунктом 4 ст. 5 

Конвенції. Новацією КПК України, прийнятого в 2012 році, є фактичне наділення 

слідчого судді функцією нагляду за законністю в питаннях позбавлення свободи 

певної особи, адже до цього часу наглядова функція практично не була властива 

суду взагалі [127, с. 99]. Наявність зазначеної функції передбачає відповідні 

повноваження, визначені у ст. 206 КПК України. Попри те, що положення ст. 206 

КПК України викладені досить чітко, на практиці слідчі судді стикаються зі 

складнощами, пов’язаними з ініціативною діяльністю слідчих суддів, недосконала 

регламентація якої не дає повною мірою реалізовувати повноваження, надані 

законодавством. Як вірно зазначає О. В. Винокуров, фактично залишаючись 

«неробочими», ці норми передбачають активну ініціативну правозастосовну 
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діяльність слідчих суддів, спрямовану на захист прав особи, безпідставно 

позбавленої свободи, або такої, що зазнала насильства під час затримання або 

тримання під вартою [28, с. 21].  

Аналіз ст. 206 КПК України та вивчення правозастосовної практики реалізації 

повноважень слідчих суддів щодо зазначеного питання свідчить про існування 

низки проблем. Варто погодитись з О. Г. Яновською, яка зазначає, що механізм 

реалізації положень даної норми закону уявляється достатньо сумнівним [357, с. 16]. 

В КПК України відсутній механізм реалізації повноважень слідчого судді з власної 

ініціативи коли на розгляді суду не перебуває клопотання, не передбачено технічні 

можливості внесення до Автоматизованої системи документообігу суду ухвали про 

доставку особи, яка тримається під вартою, з метою забезпечення додержання прав 

особи у разі, якщо слідчий суддя самостійно виявив таке порушення. Не визначено 

повноваження слідчого судді у разі звернення зі скаргою з порушенням правил 

територіальної підсудності розгляду таких скарг, не визначено порядок залишення 

заяви без розгляду у разі наявності про це відповідного клопотання. Потребує 

законодавчої регламентації об’єднання скарги про незаконне затримання та 

клопотання слідчого або прокурора про обрання запобіжного заходу в одне 

провадження. Проблемною є реалізація повноважень слідчого судді у випадках, коли 

особу незаконно затримали, а пізніше звільнили. Тобто, коли на час розгляду скарги 

особа вже не перебуває під вартою. Вивчення правозастосовної практики свідчить, 

що слідчі судді в такому разі відмовляють їй у розгляді скарги [267].  

Окремі питання, що стосуються судового контролю за захистом прав людини, 

зокрема проблеми забезпечення права кожної особи на свободу й особисту 

недоторканність у кримінальному провадженні, визначення системи та структури 

гарантій забезпечення цього права, покращення ефективності реалізації права на 

захист від незаконного затримання, визначення суті та змісту принципу особистої 

недоторканності, форми реалізації права затриманого на перевірку законності 

затримання, впродовж тривалого часу перебувають у полі зору науковців та були 

предметом досліджень А. А. Ахундової [7], С. Банаха [9], О. В. Винокурова [28], 

М. І. Дерев′янко [49], В. М. Галузо [32], І. В. Гловюк [40], О. М. Коріняк [94], 
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Є.Д. Лук'янчиков [111] М. Маковея [120], В. Руденка [207], Н. П. Сизої [214], 

А. В. Солоділова [225], О. Ю. Татарова [236], М. О. Устимова [250], О. Ю. Хахуцяка 

[316], В. Чорнобука [325], С. Штогуна [9], В. Ю. Щедрікова [316], О. Г. Яновської 

[357] та інших учених. Водночас, до цього часу серед учених і суб’єктів 

правозастосування відсутня єдність поглядів на низку проблемних питань цього 

інституту реалізації норм ст. 206 КПК України слідчими суддями. Як показує 

опитування слідчих суддів застосування норм ст. 206 КПК України викликає 

складнощі (83 %) (Додаток В). Найбільш актуальним, що потребує дослідження, є 

відсутність процедури винесення слідчим суддею за власною ініціативою ухвали 

про зобов’язання доставити особу до слідчого судді для з’ясування підстав 

позбавлення свободи, а також технічної можливості її реєстрації в Автоматизованій 

системі документообігу та в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Практика 

застосування КПК засвідчує, що положення ст. 206 КПК наразі є не досить дієвими і 

носять більшою мірою декларативний характер, а тому вимагають нового перегляду 

законодавцем і впровадження [236, с. 16]. 

Метою нашого дослідження є здійснення характеристики повноважень 

слідчого судді під час судового контролю в порядку ст. 206 КПК України. Для 

досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі задачі: визначити мету 

слідчого судді під час реалізації повноважень; дослідити обставини, які підлягають 

оцінці; визначити джерела інформації про порушення прав людини; удосконалити 

порядок реалізації повноважень, які слідчий суддя має ініціювати за власною 

ініціативою; визначити форму звернення до слідчого судді та строки реалізації 

повноважень.  

Визначення повноважень слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

за законністю затримання, як зазначалось вище, обумовлене пунктом 4 ст. 5 

Конвенції, де зазначено, що питання про з’ясування законності затримання повинне 

вирішуватися судом [120, c. 99]. У рішенні ЄСПЛ у справі «Варбанов проти 

Болгарії» від 05 жовтня 2000 року (заява № 31365/96) констатовано, що позбавлення 

особи права на розгляд судом законності затримання суперечить вимогам п. 4 ст. 5 

Конвенції [91]. У Кримінальному процесуальному кодексі України 1960 року 
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процедури оскарження незаконного затримання не передбачено, що часто ставало 

підставою для констатації ЄСПЛ порушень п. 4 ст. 5 Конвенції. Ситуація змінилася 

із прийняттям КПК України 2012 року, згідно з яким такі повноваження надані 

слідчому судді.  

З огляду на те, що ст. 206 КПК України запроваджена відносно недавно, а 

вивчення правозастосовної практики свідчить, що слідчі судді стикаються з 

проблемами, реалізуючи свої повноваження, вбачається за доцільне розглянути 

практику ЄСПЛ щодо застосування норм, пов’язаних із забезпеченням права на 

оскарження незаконного затримання особи.  

У рішеннях «Насруллоєв проти Росії» від 11 жовтня 2007 року, «Стоїчков 

проти Болгарії» від 24 березня 2005 року (заява № 9808/02), «Вачев проти Болгарії» 

від 08 липня 2004 року (заява № 42987/98) [185] ЄСПЛ констатує, що під час 

утримання під вартою особа повинна мати доступ до таких засобів правового 

захисту, які дозволять домогтися невідкладного розгляду правомірності його 

утримання під вартою, що при відповідних обставинах може призвести до його 

звільнення. Такі засоби правового захисту повинні достовірно існувати не тільки в 

теорії, а й на практиці, в іншому випадку вони не будуть доступними та 

ефективними, як це вимагається в цілях п. 4 ст. 5 Конвенції [91]. У справі «Грауцініс 

проти Литви» від 10 жовтня 2000 року (заява № 37975/97) [186] та у справі «Броган 

та інші проти Сполученого Королівства» від 29 листопада 1988 року (заява № 

11209/84; 11234/84; 11266/84; 11386/85) [184], ЄСПЛ висловив позицію, що пункт 4 

ст. 5 Конвенції дає право заарештованим або затриманим особам розглядати судове 

провадження стосовно процесуальних і матеріальних умов, які є суттєвими для 

«законності» в контексті Конвенції щодо позбавлення їх волі. Крім того, 

національний суд повинен забезпечити «гарантії судової процедури» [91]. 

Судочинство має бути змагальним і завжди забезпечувати рівність між сторонами 

[91]. Під процесуальними умовами мається на увазі дотримання процесуальної 

форми, встановленої законодавством. Розгляд матеріальних умов передбачає собою 

обов’язок слідчого судді дослідити не лише дотримання процесуальної форми, а й 

обов’язок вислухати особу, що скаржиться, безпосередньо в суді, дослідити докази 
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законності затримання. Вони також включають в себе і обов’язок перевірки слідчим 

суддею умов, в яких утримується особа [339, с. 50].  

У справі «Вачев проти Болгарії» від 08 липня 2004 року (заява № 42987/98) 

[185] ЄСПЛ зазначає, що при розгляді питання про законність затримання особи, 

слідчий суддя зобов’язаний встановити дотримання вимог законодавства в частині 

затримання особи. При цьому ЄСПЛ не зобов’язує досліджувати кожний аргумент у 

доводах особи, взятої під варту, стосовно законності такого заходу. Суддя, 

розглядаючи таке звернення, повинен враховувати наведені особою конкретні 

факти, здатні поставити під сумнів існування умов, які для цілей Конвенції є 

неодмінними задля забезпечення «законності» позбавлення свободи (справа 

«Ніколов проти Болгарії» від 25 березня 1999 року (заява № 31195/96), «Солдатенко 

проти України» від 23 жовтня 2008 року (заява № 2440/07) [199]. У справі «Ґраусліс 

проти Литви» від 10 жовтня 2000 року (заява № 36743/97) ЄСПЛ зазначає, що 

компетентний суд має перевірити дотримання процесуальних вимог національного 

законодавства, обґрунтованість підозри, яка слугувала підставою для затримання, 

легітимність мети, з якою здійснювалося це затримання і подальше тримання під 

вартою [186]. 

Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Кабулов проти України» від 19 листопада 

2009 року (заява № 41015/04) [190] заявник з жовтня 2004 року безуспішно 

ініціював у різних судах провадження з перегляду законності тримання його під 

вартою. Ці провадження не призвели до винесення жодного остаточного рішення 

стосовно законності таких дій або стосовно того, чи повинен він був бути 

звільнений з-під варти, в результаті чого ЄСПЛ констатував порушення пункту 4 ст. 

5 Конвенції. Дане рішення дає підстави стверджувати, що будь-яка скарга на 

незаконність затримання повинна бути розглянута по суті, включаючи і ті випадки, 

коли особа на момент звернення зі скаргою звільнена з-під варти. Однак, як свідчить 

правозастосовна практика, слідчі судді відмовляють у розгляді скарги в такому 

випадку [267].  

З огляду на позицію ЄСПЛ, вивчення правозастосовної практики та положень 

ст. 206 КПК України вбачається, що основною метою розгляду скарги є 
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забезпечення прав осіб, яких затримано і взято під варту, та здійснення судового 

контролю за законністю застосованого до них зазначеного заходу. Під час реалізації 

своїх повноважень слідчі судді зобов’язані оцінювати процесуальні та матеріальні 

умови затримання особи. При визначенні законності затримання слідчий суддя 

повинен перевірити дотримання процесуальних вимог національного законодавства, 

наявність обґрунтованої підозри, яка слугувала підставою для затримання, та 

легітимність мети, з якою здійснювалося це затримання і подальше тримання під 

вартою.  

З огляду на вивчення правозастосовної практики та положень ст. 206 КПК 

України визначено мету діяльності слідчого судді при реалізації повноважень щодо 

захисту прав особи в порядку ст. 206 КПК України. Вона полягає у забезпеченні 

прав осіб, яких затримано і взято під варту; здійсненні судового контролю за 

законністю застосованого до них зазначеного заходу; оцінці процесуальних 

(дотримання процесуальної форми, встановленої законодавством) та матеріальних 

(заслуховування особи, що скаржаться безпосередньо в суді, дослідження доказів 

законності затримання, перевірка умов затримання та тримання під вартою); 

звільненні особи у випадку встановлення незаконності затримання чи 

безпідставності тримання під вартою; вжиття активних заходів, спрямованих на 

захист прав особи, яка утримується під вартою. 

Джерелом інформації про порушення прав людини, з якого слідчому судді 

стає відомо про таке порушення, може бути: особисте виявлення порушення 

слідчим суддею; заява особи, яка тримається під вартою; зовнішній вигляд, стан чи 

обставини, які свідчать про неналежне поводження; інші джерела інформації. 

Підставою для перевірки слідчим суддею дотримання прав людини в порядку 

ст. 206 КПК України є дані про: порушення прав особи, яка тримається під вартою 

(недотримання правил утримання під вартою, неналежні умови утримання під 

вартою, застосування насильства під час затримання чи тримання під вартою, 

ненадання медичної допомоги особі, яка цього потребує, тощо); затримання особи 

без ухвали слідчого судді без існування передбачених для цього законом підстав; 
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позбавлення свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили; не 

звільнення особи з-під варти після внесення застави.  

Слідчий суддя зобов’язаний прийняти рішення про звільнення особи, якщо: 

відсутні законні підстави для затримання особи без ухвали слідчого судді, суду; 

перевищено граничний строк тримання під вартою; допущено зволікання у 

доставленні особи до суду.  

Слідчий суддя реалізує свої повноваження як за власної ініціативною, так і за 

скаргою інших учасників кримінального провадження. На слідчого суддю 

покладено обов’язок постановлення ухвали за власною ініціативою про 

забезпечення додержання прав затриманої особи та про доставку особи, яка 

тримається під вартою, для з’ясування підстав позбавлення свободи, а також у разі, 

якщо її зовнішній вигляд, стан чи інші відомі обставини дають підстави для 

висновку про порушення вимог законодавства під час затримання або тримання в 

уповноваженому органі державної влади, державної установи (ч. 1 ст. 206 КПК 

України). Крім того, слідчий суддя зобов’язаний зафіксувати заяву про застосування 

до особи насильства під час затримання або тримання в уповноваженому органі 

державної влади, державній установі (орган державної влади, державна установа, 

яким законом надано право здійснювати тримання під вартою осіб); забезпечити 

невідкладне проведення судово-медичного обстеження особи; доручити 

відповідному органу досудового розслідування провести дослідження фактів, 

викладених в заяві особи; вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи 

згідно із законодавством (ч. 6 ст. 206 КПК України). 

У Кримінальному процесуальному кодексі України є лише одна підстава, яка 

позбавляє слідчого суддю обов’язку реалізації повноважень щодо здійснення 

захисту прав людини, – якщо прокурор доведе, що необхідні дії вже здійснені або 

здійснюються. В інших випадках слідчий суддя повинен вжити активних заходів, 

спрямованих на захист прав особи, яка утримується під вартою, в тому числі й з 

власної ініціативи. 

Крім зазначеного, до повноважень слідчого судді належить вжиття необхідних 

заходів щодо забезпечення особи, яка позбавлена свободи, користуватись послугами 
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захисника. З цією метою слідчий суддя може відкласти будь-який судовий розгляд, 

у якому бере участь така особа, на необхідний для забезпечення особи захисником 

час, якщо вона бажає залучити захисника або якщо слідчий суддя вирішить, що 

обставини, встановлені під час кримінального провадження, вимагають участі 

захисника. 

Строк, упродовж якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження 

щодо захисту прав і свобод людини в порядку ст. 206 КПК України, в КПК України 

не визначено, що негативно відображається на реалізації повноважень слідчими 

суддями, оскільки з огляду на завантаженість та недостатню кількість слідчих 

суддів, розгляд таких скарг може відкладатись, із наданням переваги розгляду 

клопотань про надання дозволу на проведення невідкладних слідчих (розшукових) 

дій, де регламентовані строки прийняття рішення. Реалізація повноважень слідчими 

суддями щодо захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України безумовно має 

найвищий пріоритет. На невідкладності судового розгляду питання щодо законності 

перебування особи під вартою наголошується і в рішеннях ЄСПЛ «Насруллоєв 

проти Росіїі» від 11 жовтня 2007 року [195], «Стоїчков проти Болгарії» від 24 

березня 2005 року (заява № 9808/02) [200], «Вачев проти Болгарії» від 08 липня 2004 

року (заява № 42987/98) [185]. Тому вбачається за доцільне передбачити строки 

розгляду такої скарги. Таку позицію підтримало 58 % опитаних слідчих суддів 

(Додаток В). З огляду на вагомість обмежених прав, необхідність їх невідкладного 

відновлення у разі порушення та позицію ЄСПЛ з досліджуваного питання, 

вважаємо, що, необхідно передбачити обов’язок слідчого судді невідкладно, але не 

пізніше 32 годин з моменту отримання відомостей про порушення прав затриманої 

особи або особи, яка тримається під вартою, постановити ухвалу щодо забезпечення 

прав такої особи, незалежно від того, чи подана відповідна скарга учасниками 

кримінального провадження, чи про порушення прав особи слідчому судді стало 

відомо з інших джерел. У разі, якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел 

відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної 

юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового 

рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення 
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застави в установленому КПК України порядку, пропонуємо передбачити строк 

постановлення ухвали, якою слідчий суддя має зобов’язати будь-який орган 

державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, доставити 

цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення свободи, 

невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту отримання відомостей, що 

створюють обгрунтовану підозру ймовірності незаконного тримання особи під 

вартою.  

З огляду на це пропонуємо частини першу та другу ст. 206 КПК України 

викласти у такій редакції: «1. Слідчий суддя, якому з будь-яких джерел стало відомо 

про порушення прав особи, що затримана або тримається під вартою в межах його 

територіальної юрисдикції, зобов’язаний не пізніше 32 годин з моменту отримання 

інформації про порушення прав постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який 

орган державної влади чи службову особу забезпечити додержання прав такої 

особи. 

2. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких джерел відомості, які створюють 

обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться 

особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної 

сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави в установленому цим 

Кодексом порядку, він зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту 

отримання таких відомостей, постановити ухвалу, якою зобов’язати будь-який орган 

державної влади чи службову особу, під вартою яких тримається особа, негайно 

доставити цю особу до слідчого судді для з’ясування підстав позбавлення свободи. 

Ухвала, винесена в порядку цієї статті за ініціативою слідчого судді, підлягає 

негайній реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, для чого 

створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху 

ухвали.» (Додаток Е). 

Статтею 206 КПК України не передбачено також форми звернення до слідчого 

судді. Вивчення правозастосовної практики дозволяє виокремити три наступні 

форми: скарга (58 %), клопотання (27 %), заява (15 %) (Додаток Д). Тобто, 

найчастіше учасники кримінального провадження звертаються до слідчого судді зі 
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скаргою. Крім того, правова природа скарги відображає зміст форми звернення. 

Опитані слідчі судді також здебільшого доходять висновку, що єдиною формою 

звернення до слідчого судді в порядку ст. 206 КПК України має бути скарга (68 %) 

(Додаток В). З огляду на це, доцільно було б передбачити єдину форму звернення до 

слідчого судді – скаргу. Це забезпечило б однакове застосування ст. 206 КПК 

України. 

Відсутнє в ст. 206 КПК України і визначення видів ухвал, які уповноважений 

виносити слідчий суддя за результатами розгляду скарги. Вивчення 

правозастосовної практики свідчить, що слідчі судді постановляють наступні види 

ухвали: про задоволення скарги; про відмову в задоволенні скарги; про залишення 

скарги без розгляду; про повернення скарги. Основними причинами відмови у 

задоволенні скарги є: порушення процесуальної форми, допущені особою, що 

звернулась зі скаргою при поданні скарги (21 %); порушення територіальної 

підсудності звернення зі скаргою (19 %); доводи не знайшли свого підтвердження 

(23 %); звернення особи, яка на момент розгляду скарги перебувала на волі (20 %). 

У разі задоволення скарги слідчі судді постановляють ухвалу, згідно з якою: 

визнають затримання незаконним, однак застосовують запобіжний захід (22 %); 

визнають затримання незаконним і звільняють особу з-під варти (23 %); 

зобов’язують покращити умови утримання особи (25 %); забезпечують невідкладне 

надання медичної допомоги (18 %) (Додаток Д).  

Як вже зазначалося, забезпечення права на захист є обов’язком слідчого судді. 

Однак, останні не завжди можуть виконати його, оскільки в ст. 206 КПК України 

відсутні відповідні механізми. Вивчення правозастосовної практики свідчить, що у 

разі порушення правил підсудності скаржником слідчі судді повертають клопотання 

не розглядаючи по суті [286], при цьому не вживають ніяких заходів щодо захисту 

прав людини. Це вбачається не зовсім правильним і суперечить практиці ЄСПЛ. 

Така ситуація потребує законодавчого врегулювання шляхом передбачення в КПК 

України механізму, який забезпечував би можливість передачі скарги про незаконне 

затримання слідчому судді, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

така особа, за належністю. У випадку звернення зі скаргою до слідчого судді з 



124 

порушенням правил підсудності, останній повинен вжити активних заходів, 

спрямованих на відновлення порушених прав, і забезпечити розгляд такої скарги 

шляхом її якнайшвидшого скерування повноважному слідчому судді. Це 

обумовлено тим, що конструкція норми права передбачає вжиття слідчим суддею 

активних дій, спрямованих на відновлення порушеного права, якщо про таке стало 

відомо останньому.  

В деяких випадках слідчі судді, отримавши відомості, які створюють 

обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться 

особа, законність затримання за підозрою у вчиненні злочину якої потребує 

перевірки, залишає скаргу без розгляду на підставі відмови від неї ініціатора скарги 

(захисника). Прийняття такого рішення суперечить обов’язку слідчого судді щодо 

забезпечення захисту прав. Так, згідно з ухвалою Прилуцького міськрайонного суду 

Чернігівської області від 07 липня 2017 року слідчий суддя залишив скаргу на 

незаконне затримання без розгляду на підставі заяви адвоката про відкликання даної 

скарги та залишення її без розгляду в зв’язку із зайнятістю в іншому судовому 

процесі [283]. В даному випадку слідчому судді стало відомо про порушення прав 

людини, що породжує обов’язок вжиття заходів незалежно від того, чи зможе 

захисник взяти участь у судовому засіданні. В такому випадку слідчий суддя 

повинен з’ясувати питання можливості розгляду скарги у відсутність захисника 

затриманої особи (якщо участь захисника в кримінальному провадженні з огляду на 

положення ст. 52 КПК України не є обов’язковою); вжити заходів для прибуття 

захисника в судове засідання шляхом оголошення перерви в розгляді клопотання та 

повторного виклику захисника в судове засідання або забезпечення залучення для 

участі в розгляді скарги захисника в порядку статей 49, 53 КПК України, що 

забезпечить дотримання захисту прав людини. Приймаючи рішення про залишення 

скарги без розгляду, слідчий суддя не вжив ніяких заходів щодо перевірки підстав 

для позбавлення особи свободи. Такі дії є суперечливими з точки зору пункту 4 ст. 5 

Конвенції та практики ЄСПЛ. Крім того, зазначене суперечить ч. 2 ст. 206 КПК 

України.  
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Ще однією актуальною проблемою є те, що застосування слідчим суддею 

повноважень щодо захисту прав людини, передбачених ч. 1 ст. 206 КПК України, 

охоплюється лише періодом тримання особи під вартою. Тобто, у разі, коли особа 

на момент подачі скарги звільнена з-під варти – механізм судового контролю 

відсутній. На існування такої прогалини в законодавстві вказують О. А. Банчук, 

І. О. Дмитрієва [11, с. 27–28] та ін. Основним призначенням слідчого судді в даному 

випадку є здійснення оцінки законності затримання особи та звільнення її у випадку 

виявлення порушень. Відповідно, у разі якщо особа на момент звернення зі скаргою 

не перебуває під вартою – це не є свідченням того, що її право відновлено. Відмова 

у розгляді такої скарги порушує право особи, передбачене 

пунктом 4 ст. 5 Конвенції. З метою належної реалізації повноважень слідчого судді 

вбачається за доцільне внести зміни до ст. 206 КПК України та конкретизувати це 

положення. Так, О. Ю. Татаров пропонує доповнити ст. 206 КПК України 

частиною 10 наступного змісту: «Слідчий суддя зобов’язаний невідкладно 

перевірити обґрунтованість (законність) затримання особи на будь-якій стадії 

кримінального провадження, якщо таку перевірку вимагає провести затримана особа 

або її захисник. У разі встановлення слідчим суддею необґрунтованості затримання 

особи слідчий суддя виносить ухвалу про негайне звільнення затриманої особи, а у 

випадку, коли особу вже звільнено, – ухвалу про визнання затримання особи 

незаконним, копія якої надсилається органу, який здійснює досудове розслідування 

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 371 КК (завідомо незаконні 

затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), для вчинення 

процесуальних дій, передбачених ст. 214 КПК» [236, с. 18]. Позиція щодо перевірки 

обґрунтованості (законності) затримання особи є досить слушною та дозволяє 

слідчому судді належно реалізувати свої повноваження. Проте така перевірка може 

бути проведена слідчим суддею лише на стадії досудового розслідування, на яку 

розповсюджуються повноваження слідчого судді. У разі встановлення факту 

незаконного затримання – слідчий суддя може констатувати порушення, однак така 

констатація не скасовує дію ухвали про застосування запобіжного заходу у разі її на 

явності. Крім того, надсилання ухвали органу досудового розслідування для 
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вчинення процесуальних дій, передбачених ст. 214 КПК, є виходом за межі наданих 

слідчому судді повноважень [337, с. 151]. З огляду на це пропонуємо доповнити ст. 

206 КПК України частиною 2-1 такого змісту: «На вимогу особи, яка на момент 

звернення зі скаргою на незаконне затримання чи на момент її розгляду звільнена з-

під варти, або її захисника слідчий суддя зобов’язаний перевірити законність 

затримання особи невідкладно, не пізніше 72 годин з моменту отримання 

відповідної скарги, та, у разі встановлення необґрунтованості затримання особи – 

постановити ухвалу про визнання затримання особи незаконним» (Додаток Е). 

На думку П. П. Пилипчука, визнання затримання незаконним має характер 

сатисфакції і лише потім може породити такі правові наслідки, як відшкодування 

матеріальної чи моральної шкоди, притягнення осіб, які здійснювали затримання, до 

відповідальності, визнання недопустимими зібраних доказів тощо (у тому числі й 

звільнення особи з-під варти, якщо законних підстав для затримання не було і якщо 

таких підстав для тримання під вартою немає) [144, с. 48]. Погоджуючись із думкою 

автора, слід ще раз підкреслити, що слідчий суддя повинен встановити факт 

порушення прав людини. Подальші дії, спрямовані на настання правових наслідків 

такого рішення, повинні ініціюватись затриманою особою чи її захисником.  

Цікавою є конструкція ч. 4 ст. 206 КПК України, яка визначає, що у разі, якщо 

до доставлення позбавленої свободи особи до слідчого судді прокурор чи слідчий 

звернеться із клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя 

зобов’язаний забезпечити проведення у найкоротший строк розгляду цього 

клопотання. На практиці це призводить до того, що незаконно затриману особу не 

звільняють з-під варти, оскільки на момент ухвалення рішення щодо законності 

позбавлення свободи до такої особи ухвалою слідчого судді вже застосований 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою [28, с. 22]. На думку В. Єфименка, 

метою визнання слідчим суддею затримання незаконним у випадку його оскарження 

є невідкладне звільнення затриманого і визнання незаконним внесеного клопотання 

щодо обрання до цієї особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [59, 

с. 21]. Однак, як показує вивчення правозастосовної практики, слідчі судді, 

визнаючи затримання незаконним, не завжди звільняють особу з-під варти. Часто 
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зустрічається ситуація, за якої особу затримано з порушенням вимог ст. 208 КПК 

України, однак існують передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України підстави, які 

обґрунтовують необхідність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою. В такому разі слідчі судді обирають зазначений запобіжний захід особі 

та визнають затримання незаконним, але особу з-під варти не звільняють. Тут 

можна говорити про конкуренцію норм [294]. Я. П. Зейкан зазначає, що у разі, коли 

затримання було незаконним, але є достатні підстави для застосування запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту, настає конкуренція наслідків, яка вирішується на 

користь обрання запобіжного заходу [67, с. 30]. В пункті 11 Постанови Пленуму 

Верховного Суду України «Про практику застосування судами запобіжного заходу 

взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і 

досудового слідства» від 25 квітня 2003 року № 4 зазначено, що визнання 

затримання незаконним не є підставою для відмови в задоволенні подання про 

обрання запобіжного заходу взяття під варту [175]. Хоч зазначена Постанова 

стосувалася КПК України 1960 року, однак вона може бути застосована до норм 

КПК 2012 року. Виходячи з конструкції ч. 4 ст. 206 КПК України, яка передбачає 

собою обов’язок слідчого судді забезпечити проведення у найкоротший строк 

розгляду клопотання слідчого чи прокурора про застосування запобіжного заходу, 

якщо воно подане до доставлення такої особи до слідчого судді, та ч. 5 ст. 206 КПК 

України, яка передбачає обов’язок слідчого судді звільнити особу незалежно від 

наявності клопотання слідчого, прокурора, якщо орган державної влади чи службова 

особа, під вартою яких трималася ця особа, не доведе обставин, визначених у 

пунктах 1–3 зазначеної статті, можна констатувати, що розгляд скарги щодо 

незаконного затримання та клопотання про застосування запобіжного заходу не є 

взаємовиключними.  

Визначальним під час реалізації повноважень слідчого судді щодо захисту 

прав особи, щодо якої є відомості про застосування насильства під час затримання 

або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній установі, та яка 

потребує захисту за допомогою захисника, є те, що реалізувати такі повноваження 

слідчий суддя зобов’язаний за власною ініціативою і незалежно від наявності 
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клопотання від тієї чи іншої особи, органу державної влади чи службових осіб [325, 

с. 82]. Як зазначалося вище, на слідчого суддю покладено обов’язок щодо 

ініціювання винесення ухвал, спрямованих на забезпечення прав особи, яка 

знаходиться під вартою. Однак, як вказано вище, в ст. 206 КПК України не 

передбачено процедури винесення слідчим суддею за власною ініціативою ухвали 

про зобов’язання доставити особу до слідчого судді для з’ясування підстав 

позбавлення свободи, а також технічної можливості її реєстрації в Автоматизованій 

системі документообігу суду та в Єдиному державному реєстрі судових рішень 

[340, с. 161]. Зазначене підтверджується результатами узагальнення матеріалів 

кримінальних проваджень, згідно з яким встановлено, що з ініціативи слідчого судді 

не розглянуто жодного питання про законність затримання (з-поміж досліджуваних 

кримінальних проваджень). Результати опитування свідчать, що 78 % слідчих суддів 

не постановляло ухвалу про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи 

службової особи забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою, за 

власною ініціативою. Причинами відсутності в правозастосовній практиці ухвал, 

винесених за ініціативою слідчого судді, є такі: відсутність технічної можливості 

зареєструвати в Автоматизованій системі документообігу суду та в ЄДРСР ухвалу, 

винесену за ініціативою слідчого судді (87 %); відомості, які створюють 

обґрунтовану підозру, що в межах територіальної юрисдикції суду знаходиться 

особа, позбавлена свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної 

сили, або не звільнена з-під варти після внесення застави, стали відомі з заяви 

захисника або самої особи (8 %); слідчому судді не було відомо про випадки, 

передбачені ч. 2 ст. 206 КПК України (5 %) (Додаток Д). Таким чином, відсутність 

законодавчо регламентованої процедури, а також технічної можливості 

зареєструвати ухвалу, винесену за ініціативою слідчого судді в Автоматизованій 

системі документообігу суду та ЄДРСР, унеможливлює реалізацію слідчим суддею 

повноважень, передбачених ч. 2 ст. 206 КПК України. Зазначене обумовлює 

необхідність детального дослідження цього питання. 

Так, згідно з п. 2 Порядку ведення ЄДРСР, затвердженого Постановою КМУ 

від 25 травня 2006 року, внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів 
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загальної юрисдикції, а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі 

[170]. Тобто, ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи 

службової особи, під вартою яких тримається особа, щодо якої наявні відомості про 

незаконне затримання, негайно доставити цю особу для з’ясування підстав 

позбавлення свободи, винесена слідчим суддею за власною ініціативою в порядку 

ст. 206 КПК України, повинна обов’язково бути внесена до ЄДРСР. 

Внесення відомостей до ЄДРСР здійснюється через Автоматизовану систему 

документообігу суду, що передбачено ст. 35 КПК України. Вона забезпечує 

об’єктивний та неупереджений розподіл матеріалів кримінального провадження між 

суддями з додержанням принципів черговості та однакової кількості проваджень 

для кожного судді; централізоване зберігання текстів вироків, ухвал та інших 

процесуальних документів; видачу вироків, ухвал суду та виконавчих документів на 

підставі наявних у системі даних. Порядок функціонування автоматизованої 

системи документообігу в судах загальної юрисдикції регламентується Положенням 

про автоматизовану систему документообігу суду № 30 від 26 листопада 2010 року 

[152]. Проблемним моментом є те, що в зазначеному положенні не передбачено 

можливості внесення ухвали слідчим суддею за власною ініціативою, тобто без 

реєстрації відповідного звернення іншого учасника кримінального провадження в 

автоматизованій системі документообігу. 

Порядок функціонування автоматизованої системи передбачає, що 

користувачі, тобто слідчі судді, відповідно до своїх прав вносять до бази даних 

автоматизованої системи лише передбачену Положенням інформацію (п. 2.2.1) 

[152]. Тобто внесення інформації, яка не передбачена зазначеним положенням, 

неможливе.  

Загальний порядок функціонування автоматизованої системи полягає в тому, 

що після прийому, опрацювання в автоматизованій системі документообігу, в тому 

числі й процесуальних документів, здійснюється їх реєстрація (2.2.1). На кожний 

документ, в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить 

інформацію щодо реквізитів та руху документа (2.2.2). Дата реєстрації та вхідний 

номер документа формуються автоматизованою системою автоматично (2.2.3). 
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Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується 

автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції. Він залишається 

незмінним (2.2.4). Результатом визначення слідчого судді є протокол автоматичного 

визначення слідчого судді, що автоматично створюється автоматизованою 

системою (2.3.41). Протокол автоматичного визначення слідчого судді 

роздруковується, підписується та додається до матеріалів судової справи (2.3.42) 

[152]. Таким чином, умовою для здійснення повноважень слідчого судді по 

кримінальному провадженню є протокол автоматичного визначення слідчого судді.  

Водночас підставою реєстрації документа в автоматизованій системі 

документообігу є вхідний документ (скарги, клопотання, заяви про незаконність 

затримання особи тощо). Однак у випадку, якщо про порушення права на свободу й 

особисту недоторканність особи у кримінальному провадженні слідчому судді стало 

відомо особисто, він позбавлений можливості винесення ухвали, передбаченої ч. 2 

ст. 206 КПК України. Відповідно, ухвала за ініціативою слідчого судді не може бути 

зареєстрована в автоматизованій системі документообігу суду та внесена в ЄДРСР, 

а, отже, не міститиме необхідних реквізитів. Такий стан речей унеможливлює 

здійснення судового контролю за ст. 29 Конституції України та ст. 5 Конвенції під 

час досудового розслідування слідчим суддею. З огляду на зазначене доцільно було 

б передбачити механізм, за якого слідчий суддя, у разі якщо він отримав з будь-яких 

джерел відомості про незаконне утримання та застосування насильства під час 

затримання або тримання в уповноваженому органі державної влади, державній 

установі, яка потребує захисту, для забезпечення внесення ухвали, винесеної за 

власною ініціативою, повинен звернутися до Голови суду із заявою про внесення до 

Автоматизованої системи документообігу відомостей про незаконне затримання. 

Після звернення з такою заявою доцільно передбачити порядок її реєстрації, 

присвоєння реєстраційної картки, присвоєння єдиного унікального номера та 

визначення слідчого судді. Після формування протоколу автоматичного визначення 

слідчого судді, який долучається до заяви, матеріали надходять на розгляд слідчого 

судді, визначеного автоматизованою системою документообігу. Слідчий суддя, 

своєю чергою, невідкладно, але не пізніше 24 годин зобов’язаний постановити 
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ухвалу про доставлення особи, яка незаконно тримається під вартою чи щодо якої є 

дані про застосування насильства під час затримання або тримання під вартою, до 

слідчого судді.  

З аналізу положень ч. 2 ст. 206 КПК України, Положення про автоматизовану 

систему документообігу суду, Порядку ведення Єдиного державного реєстру 

судових рішень вбачається, що закріплення на законодавчому рівні судового 

контролю за законністю затримання є позитивним кроком на шляху дотримання 

прав і свобод людини в кримінальному процесі. Однак правозастосовна практика 

свідчить, що для реалізації слідчими суддями повноважень, передбачених ч. 2 ст. 

206 КПК України, слідчими суддями вбачається за доцільне доповнити цю статтю 

абзацом такого змісту: «Ухвала, винесена в порядку цієї статті за ініціативою 

слідчого судді, підлягає негайній реєстрації в автоматизованій системі 

документообігу суду для чого створюється реєстраційна картка, яка містить 

інформацію щодо реквізитів та руху ухвали» (Додаток Е). Крім того, 

автоматизована система документообігу потребує приведення у відповідність 

програмного забезпечення можливості внесення ухвали слідчого судді за власною 

ініціативою в порядку ст. 206 КПК України в самій автоматизованій системі. На 

нашу думку, запровадження зазначених змін дозволить слідчим суддям реалізувати 

в повному обсязі свою основну функцію захисту прав та повноваження, надані 

ст. 206 КПК України.  

Таким чином, ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи 

службової особи, під вартою яких тримається особа, щодо якої наявні відомості про 

незаконне затримання, негайно доставити цю особу для з’ясування підстав 

позбавлення свободи, винесена слідчим суддею за власною ініціативою в порядку 

ст. 206 КПК України, повинна обов’язково бути внесена до ЄДРСР. 

На основі дослідження законодавства України, аналізу результатів 

узагальнення матеріалів кримінальних проваджень та опитування слідчих суддів 

обґрунтовано необхідність законодавчого запровадження процедури внесення 

ухвали слідчого судді в порядку ст. 206 КПК України за власною ініціативною до 

автоматизованої системи документообігу.   
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3.2 Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на примусове 

здійснення відбирання біологічних зразків у особи 

 

Європейський суд з прав людини констатує, що порушення фізичної 

недоторканності людини, яке застосовується з метою отримання доказів у вигляді 

біологічних зразків для дослідження, повинно бути предметом ретельного контролю 

[202]. Для здійснення такого контролю слідчий суддя наділений повноваженнями, 

які регламентуються ст. ст. 160–166 КПК України. В теорії кримінального процесу 

зазначені питання також є дискусійними й недостатньо дослідженими. 

Загальнотеоретичні дослідження, які стосуються примусового відбирання 

біологічних зразків для дослідження, здійснювали: О. В. Баулін [13], В. А. Гавріков 

[30], Г. І. Грамович [43], В. В. Грицик [45], С. П. Дідківська [51], Н. І. Долженко 

[53], Н. О. Зубова [68], М. І. Карпенко [73], В. В. Ковальов [82], Г. Кожевніков [85], 

В. Я. Колдін [86], О. А. Кравченко [97], О. В. Неня [133], В. І. Фаринник [311], 

М. А. Погорецький [147], А. М. Мартинців [123], М. А. Макаров [118], 

А. В. Мельниченко [125], Т. Н. Москалькова [128], Т. О. Чорноморець [328], 

С. В. Сичов [2], М. І. Соф’їн [226], К. В. Тарасенко [234]. Хоч зазначені теоретичні 

напрацювання і мають вагомий внесок у розробку та вирішення проблемних питань 

й сприяють забезпеченню дотримання прав людини при примусовому відбиранні 

біологічних зразків, однак предметом дослідження зазначених робіт були проблемні 

аспекти, які виникають при відбиранні біологічних зразків, щодо забезпечення 

дотримання прав особи під час такої дії. Однак, не дивлячись на існуючі теоретичні 

напрацювання, реалізація повноважень слідчого судді супроводжується низкою 

проблемних питань, пов’язаних з тим, що ст. ст. 160–166 КПК України 

регламентують порядок реалізації повноважень щодо надання дозволу на 

тимчасовий доступ до речей і документів, в той час як порядок надання дозволу на 

відбирання біологічних зразків для дослідження має низку особливостей, від 

урахування яких залежить рішення, яке прийме слідчий суддя. Зокрема, в останніх 

виникають труднощі при розмежуванні допустимого примусу при відбиранні 

біологічних зразків і права не свідчити проти себе, а також при визначенні 



133 

приналежності зразків до біологічних. Одним із найбільш актуальних питань, які 

виникають при вирішенні зазначеного питання, є: приналежність до них відбитків 

пальців і почерку; невизначеність видів ухвал, які уповноважений постановляти 

слідчий суддя, та підстав для прийняття того чи іншого рішення; відсутність 

конкретизації обставин, притаманних безпосередньо цій слідчій (розшуковій) дії, які 

слідчий суддя повинен враховувати при прийнятті рішення. Законодавча 

невизначеність цих питань призводить до формування різної правозастосовної 

практики, що, своєю чергою, негативно відображається на здійсненні правосуддя.  

Зазначене свідчить, що повноваження слідчого судді щодо розгляду 

клопотання про надання дозволу на їх проведення є дискусійними, що, своєю 

чергою, актуалізує потребу в його детальному дослідженні.  

Метою нашого дослідження є визначення особливостей реалізації 

повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на примусове здійснення 

відбирання біологічних зразків у особи. Для досягнення постановленої мети 

необхідно вирішити такі задачі: розглянути повноваження слідчого судді щодо 

надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження; на 

основі аналізу рішень ЄСПЛ розмежувати допустиме примусове відбирання 

біологічних зразків для дослідження та таке, яке буде вважатись порушенням права 

не свідчити проти себе; встановити обставини, які повинен враховувати слідчий 

суддя при прийнятті рішення; визначити коло біологічних зразків для дослідження; 

дослідити чи належать відбитки пальців і почерк до біологічних зразків та чи 

можуть слідчі судді надавати дозвіл на їх відбирання в порядку, передбаченому 

ст. 245 КПК України; визначити підстави для відмови у задоволенні клопотання та 

його повернення.  

Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на примусове відбирання 

біологічних зразків у особи спрямовані на недопущення безпідставного порушення 

презумпції невинуватості та недоторканності особи. Презумпція невинуватості 

загальновизнана міжнародно-правовими актами. Вона обґрунтовується 

необхідністю захисту учасника кримінального процесу від тиску органів слідства 

або сторони обвинувачення [45, с. 108]. На нашу думку, презумпція невинуватості 
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передбачає свободу від самовикриття, право не свідчити проти себе та недопущення 

власноручної передачі особою фактичних доказів її винуватості правоохоронним 

органам. Вона закріплена в п. 2 ст. 6 Конвенції, ст. 62 Конституції України та ст. 17 

КПК України. Щодо недоторканності особи в аспекті примусового відбирання 

біологічних зразків для дослідження, – вона передбачає собою, що ніхто не може 

бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його 

гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може 

бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам [93].  

Основною метою реалізації повноважень слідчого судді щодо надання дозволу 

на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження є визначення меж 

допустимого обмеження прав особи, які вона зазнає під час слідчої (розшукової) дії, 

про яку йде мова, забезпечення безпечного способу відбирання біологічних зразків 

для дослідження, визначення приналежності зразків, які просить примусово 

відбирати слідчий чи прокурор, до біологічних. Слідчий суддя реалізує свої 

повноваження в порядку, передбаченому для прийняття рішення про надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження 

(ст. ст. 160–166 КПК України). Однак, така регламентація є досить загальною. 

Значна частина повноважень здійснюється на розсуд слідчих суддів, які приймають 

рішення, керуючись загальними засадами, дія яких, на їхню думку, поширюється на 

усі заходи забезпечення кримінального провадження. Це становить проблему. 

Зазначене знайшло своє підтвердження в результатах опитування слідчих суддів. 

61 % опитаних підтвердили, що при реалізації повноважень щодо розгляду 

клопотання про надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження вони керуються загальними засадами розгляду клопотань про надання 

тимчасового доступу до речей і документів (Додаток В). Однак в узагальненні 

ВССУ від 03 червня 2016 року «Про практику вирішення слідчими суддями питань, 

пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями» констатовано, що такий висновок є 

хибним [174]. Зазначене обумовлює необхідність більш детальної законодавчої 

регламентації повноважень слідчих суддів, які на даний час врегульовані 

загальними нормами. Аналіз ст. ст. 160‒166 КПК України та правозастосовної 
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практики свідчить про те, що неможливо постановити законне рішення, керуючись 

лише ст. ст. 160‒166 КПК України, оскільки в цих статтях не регламентовано ані 

правила підсудності розгляду клопотання, ані строки, ані обов’язок роз’яснити 

права учасникам судового засідання, що, безумовно, реалізується в практичній 

діяльності. З огляду на зазначене пропонуємо розглянути порядок реалізації 

повноважень слідчим суддею під час розгляду клопотань про відбирання 

біологічних зразків для дослідження, визначити, які аспекти потрібно враховувати 

при прийнятті рішення під час розгляду даного клопотання та розробити авторське 

бачення законодавчого врегулювання цього питання. 

Слідчий суддя, отримавши клопотання про відбирання біологічних зразків для 

дослідження, ознайомлюється з його змістом, здійснює перевірку правомочності 

суб’єкта, який звернувся з клопотанням, ознайомлюється з матеріалами, наданими 

стороною обвинувачення, вирішує чи підсудне клопотання розгляду у цьому суді, 

призначає дату та час судового розгляду, здійснює судовий виклик особи, у якої 

слідчий чи прокурор просить здійснити примусове їх відбирання. 

В судовому засіданні слідчий суддя: роз’яснює права всім учасникам, 

здійснює перевірку правових підстав примусового відбирання біологічних зразків 

для дослідження та обґрунтованості клопотання; визначає чи можливо в результаті 

зазначеної слідчої (розшукової) дії виконати завдання та досягнути мети, зазначеної 

в клопотанні; встановлює чи виправдовують потреби досудового розслідування 

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

слідчого, прокурора; досліджує докази, що підтверджують обставини, на які 

посилаються сторони, враховує їх достатність.  

При постановленні ухвали слідчий суддя зобов’язаний визначити її строк 

[283]. Однак вимоги п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України не завжди виконуються слідчими 

суддями [258]. Аналіз правозастосовної практики слідчих суддів свідчить, що лише 

у 58 % останні зазначають строк дії ухвали (Додаток Д). На важливість визначення 

строку дії ухвали про застосування примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження вказується в Узагальненні ВССУ від 03 червня 2016 року «Про 

практику вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими 
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(розшуковими) діями» [174]. Законодавчо це питання врегульовано достатньою 

мірою, тому слідчим суддям потрібно враховувати це при реалізації повноважень.   

На сьогодні неврегульованими в ст. ст. 161‒166 КПК України залишаються 

види ухвал, які уповноважений виносити слідчий суддя за результатами розгляду 

клопотання про надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження, та підстави прийняття того чи іншого рішення. 

Вивчення ухвал, винесених слідчими суддями за результатами розгляду 

клопотань про примусове відбирання біологічних зразків для дослідження, свідчить, 

що слідчі судді постановляють ухвалу про задоволення клопотання [258], про 

відмову у задоволенні клопотання [300] та про повернення клопотання [273] 

(Додаток Д). Ведучи мову про підстави прийняття тих чи інших рішень, нами 

проаналізовано ухвали, винесені за результатами розгляду клопотання про надання 

дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження, та 

виокремлено підстави для відмови у задоволенні клопотання. До них належать такі:  

 не встановлено ознак наявності складу злочину, який вимагає проведення 

експертизи з використанням біологічних зразків для дослідження [290];  

 згідно з матеріалами клопотання експертиза, для якої слідчий просить 

відбирати біологічні зразки для дослідження, не призначалася, а необхідність 

примусового відбирання обґрунтовується можливістю їх використання надалі для 

проведення експертного дослідження [297, 300];  

 не обґрунтовано необхідність проведення експертизи та примусового 

відбирання біологічних зразків для дослідження [274];  

 до обставин, які підлягають доказуванню, не входить проведення експертиз, 

які потребують відбирання біологічних зразків для дослідження [271];  

 примушування особи до надання біологічних зразків для досліджень є 

порушенням права на самовикриття [298; 306; 299; 278]; 

 не зазначення суб’єкта, якому необхідно надати дозвіл на відбирання 

біологічних зразків для дослідження [305]; 
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 експериментальні зразки для дослідження не відносяться до біологічних [303; 

298; 277]; особа надала згоду на добровільне відбирання біологічних зразків для 

дослідження в судовому засіданні [253; 251]. 

Аналіз наведених вище підстав для відмови у задоволенні клопотання, які 

зустрічаються у правозастосовній практиці, дає можливість зробити висновок про їх 

обґрунтованість і можливість деяких з них бути використаним в якості критеріїв для 

прийняття рішення про відмову у задоволенні клопотання. Проте, їх перелік не 

повний з огляду на особливості, пов’язані зі специфікою розгляду клопотання про 

примусове відібрання біологічних зразків для дослідження. До підстав для 

повернення клопотання можна віднести: невстановлення факту ненадання згоди на 

надання біологічних зразків для дослідження; неявка сторони кримінального 

провадження, якою подане клопотання, без поважної причини; відсутність 

документів, які підтверджують повноваження особи, яка звернулася з клопотанням; 

недотримання вимог до клопотання, передбачених частинами 2, 3 ст. 160 КПК 

України; не підтримання клопотання стороною, яка його подала або наявність 

письмового повідомлення про це. Такі обставини можна вважати підставою для 

відмови у задоволенні клопотання, оскільки вони свідчать, що слідчий чи прокурор 

не довели, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права 

і свободи особи, а завдання, для виконання якого останні звертаються з 

клопотанням, можуть бути виконані.  

Поширеною підставою для відмови у задоволенні клопотання є позиція, згідно 

якої примушування особи до надання біологічних зразків для досліджень є 

порушенням права не свідчити проти себе. Однак, аналіз рішень ЄСПЛ, 

правозастосовної практики, теоретичних напрацювань і позиція автора свідчать про 

помилковість такого твердження, виходячи з наступного.  

Право не свідчити проти себе – це, насамперед, право підозрюваного зберігати 

мовчання та відмовитись надавати органам влади докази своєї вини [202]. Воно 

передбачає, що сторона обвинувачення повинна довести вину особи, не вдаючись до 

доказів, отриманих методами примусу або пригнічення, незважаючи на волю 

обвинуваченого. Позиція слідчих суддів, які відмовляють у задоволенні клопотання 
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про надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження, 

базується на тому, що такі дії є самовикривальними та суперечать праву не свідчити 

проти себе. Вилучені біологічні зразки у підозрюваного використовуються для 

спростування його ж показань, а здобуті докази використовуються як обвинувальні. 

Така думка є хибною, виходячи з аналізу рішень ЄСПЛ у справі «Яллох проти 

Німеччини» від 11 липня 2006 року (заява № 54810/00) [202], «J.B. проти 

Швейцарії» від 03 травня 2001 року (заява № 31827/96) [181], «Петерс проти 

Нідерландів» від 06 квітня 1994 року (заява № 21132/93), «Шмідт проти Німеччини» 

від 18 липня 1994 року (заява № 13580/88), «Невмержицький проти України» від 05 

квітня 2005 року (заява № 54825/00) [196], які свідчать, що біологічні зразки у особи 

можуть бути отримані поза її згодою тоді, коли вони утворені в результаті 

природньої життєдіяльності особи та існують незалежно від її волі. Зазначене не 

розповсюджується на використання в кримінальному процесі матеріалів, утворених 

в результаті діяльності останнього, як, наприклад, документи, хімічні речовини 

(наркотики тощо), які можуть бути отримані від підозрюваного проти його волі, із 

медичним втручанням, як, наприклад, у справі «Яллох проти Німеччини» від 11 

липня 2006 року (заява № 54810/00) [202].  

Таким чином, примусове відбирання біологічних зразків для дослідження 

вважається таким, що не суперечить вимогам Конвенції і може бути використане як 

доказ, якщо: біологічні зразки для дослідження утворені в результаті природньої 

життєдіяльності особи; примус, який застосовується, не досягає мінімального рівня 

жорстокості; застосування примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження є співмірним із необхідністю отримання доказів по справі.  

Для формування більш точного уявлення про хибність позиції про те, що 

примусове відбирання біологічних зразків для дослідження порушує право на 

самовикриття, розглянемо рішення ЄСПЛ у справах «Яллох проти Німеччини» від 

11 липня 2006 року (заява № 54810/00) [202] та «Тірадо Ортіс і Лосано Мартін проти 

Іспанії» від 22 червня 1999 року (заява № 43486/98) [201].  

В рішенні ЄСПЛ у справі «Яллох проти Німеччини» від 11 липня 2006 року 

(заява № 54810/00) констатовано порушення право на свободу від самовикриття 
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особи, оскільки докази винуватості особи здобуті шляхом примусового 

застосування медичного препарату, який викликав «блювотний рефлекс», в той час, 

як отримання доказів було можливе природнім шляхом. В результаті такого 

втручання зі шлунку Яллоха вилучено наркотичні засоби, тобто докази, які 

утворилися в результаті діяльності особи. Ці вилучені матеріали згодом були 

використані як доказ обвинувачення [202]. Вилучені наркотичні засоби не є 

біологічними зразками для дослідження – вони є доказом, який утворився в 

результаті злочинної діяльності особи. Тому, його отримання шляхом примусу та 

медичного втручання визнано таким, що порушує право на свободу від 

самовикриття, тобто права не свідчити проти себе. Примусове відбирання 

біологічних зразків для дослідження вважається таким, що суперечить вимогам 

Конвенції і не може бути використане як доказ, якщо слідчий, прокурор клопоче про 

медичне втручання, не пов’язане із відбиранням біологічних зразків для 

дослідження [334, с. 90]. Фактично Яллох примусово передав органам влади докази 

проти себе, які можна було отримати у спосіб, не пов’язаний із примусом і 

медичним втручанням, що і призвело до констатації права не бути примушеним до 

дачі показань [333, с. 97]. Європейський суд з прав людини зазначає, що 

використання у справі заявника доказів, отриманих з метою примусового 

застосування засобів, які викликають блювотний рефлекс, порушило його право не 

свідчити проти себе і тому зробило розслідування повністю несправедливим [202]. 

На відміну від зазначеної справи, у рішенні ЄСПЛ у справі «Тірадо Ортіс і 

Лосано Мартін проти Іспанії» від 22 червня 1999 року (скарга № 43486/98), 

констатовано, що дія права не свідчити проти себе не поширюється на використання 

в кримінальному провадженні біологічного матеріалу, який існує незалежно від волі 

підозрюваного, такого як: дихання, зразки крові, сечі, епітелію для ДНК досліджень, 

та отриманий в порядку, визначеному кримінальним процесуальним 

законодавством. В цьому рішенні визнано дії правоохоронних органів, які відбирали 

зразки дихання у Тірадо Ортіса і Лосано Мартіна для встановлення факту їх 

алкогольного сп’яніння, такими, що не порушують право особи не свідчити проти 

себе [201]. Таким чином, з аналізу даного рішення можна виокремити дві умови, 
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існування яких не буде вважатись таким, що суперечить вимогам Конвенції: 

приналежність зразків, які слідчий чи прокурор просить відбирати, до біологічних 

(1) та відбирання таких зразків у порядку, визначеному КПК України (2).  

Проаналізовані рішення ЄСПЛ дають можливість дійти висновку про те, що 

надання дозволу на відбирання біологічних зразків для дослідження, які утворилися 

в результаті природнього циклу життєдіяльності особи, не є порушенням права не 

свідчити проти себе.  

Наступною підставою, за наявності якої слідчі судді відмовляють у 

задоволенні клопотання, є невизначеність суб’єкта, який буде здійснювати 

відбирання біологічних зразків для дослідження. Відмова в задоволенні клопотання 

з такої підстави є обґрунтованою з огляду на наступне. Дії, які принижують честь і 

гідність особи або є небезпечними для її здоров’я, при отриманні зразків не 

допускаються [234]. Примусове вилучення біологічних зразків передбачає собою 

пасивну діяльність, пов’язану з необхідністю відчути дискомфорт через незначне 

втручання у фізичну недоторканність особи (наприклад, незначний біль при взятті 

зразків крові, волосся чи шкірного покриву) [202]. Т. Н. Москалькова зазначає, що 

вилучення для порівняльного дослідження продуктів життєдіяльності людського 

організму – слини, секрету молочної залози, мазків або отримання сперми та інше – 

найчастіше сприймається громадянами як скривдження або приниження їх честі та 

гідності» [128, c. 68]. Тобто, примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження спричиняє як фізичну, так і моральну шкоду особі, у якої вони 

відбираються.  

До повноважень слідчого судді якраз належить дотримання гарантій безпеки 

під час примусового відбирання біологічних зразків для дослідження. При реалізації 

повноважень слідчий суддя повинен враховувати ризик, який може настати в 

результаті примусового відбирання біологічних зразків для дослідження та 

визначення співмірності шкоди, яка буде завдана особі в результаті зазначеної 

слідчої (розшукової) дії, та небезпечності особи та її дій, якими завдано шкоду 

суспільним інтересам. Як справедливо зазначають М. В. Алексеєнко та С. В. Сичов, 

уповноважений орган (тобто слідчий суддя – авт.) зобов’язаний переконатися, що 
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відбирання біологічних зразків є безпечним для життя та здоров’я особи [2]. 

Механізмом, який законодавчо закріпив би забезпечення безпеки особи, у якої 

слідчий суддя надає дозвіл примусово відбирати біологічні зразки для дослідження, 

є обов’язкове визначення суб’єкта, тобто установи чи спеціаліста, якому 

доручається відбирання таких зразків. Таку ж позицію підтримують О. А. Кравченко 

[97], В. В. Ковальов [82], С. П. Дидківська [51]. 

Зазначене підтверджується і нормативними актами (Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Порядок вилучення і надсилання об’єктів на лабораторні 

дослідження» № 6 від 17 січня 1995 року [159], Правилами проведення судово-

медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної імунології бюро 

судово-медичної експертизи [163].  

Аналіз ухвал, винесених за результатами розгляду клопотання про надання 

дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження, свідчить, що 

слідчі судді у 38 % прийнятих рішень визначають установу, якій доручається 

проведення такого відбирання. Однак у 62 % ухвал слідчі судді не зазначають такі 

відомості (Додаток Д). Разом з тим результати опитування свідчать, що 73 % 

слідчих суддів вважають за доцільне закріплення законодавчої регламентації 

обов’язку зазначення установи, якій доручається примусове відбирання біологічних 

зразків для дослідження як обов’язкового реквізиту ухвали про задоволення 

клопотання (Додаток В).  

Відбирання біологічних зразків для дослідження є специфічною діяльністю, 

яка має свої особливості залежно від їх виду, об’єму, необхідного для дослідження, 

та часу, протягом якого зразок придатний для дослідження. Наприклад, згідно з п. 

2.1.16 Правил проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях 

судово-медичної імунології бюро судово-медичної експертизи стандартні зразки 

рідкої крові беруться тільки в день використання [163]. Неврахування цієї обставини 

не сприятиме виконанню завдань кримінального провадження та не виправдає 

втручання у права особи. 

На необхідність забезпечення безпечного відбирання біологічних зразків для 

дослідження вказує і аналіз рішень ЄСПЛ. Так, ЄСПЛ у справах «Ілійків проти 
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Болгарії» від 20 жовтня 1997 року (заява № 33977/96) [188] та «Крастанов проти 

Болгарії» від 30 вересня 2004 року (заява № 50222/99) [192] звертає увагу на 

важливість оцінки можливості погіршення стану здоров’я в результаті медичного 

втручання, наявність наслідків такого втручання та їх тривалість [202]. 

Аналіз рішень ЄСПЛ, теоретичних напрацювань, нормативних документів, які 

регламентують порядок проведення судово-медичних експертиз, об’єктом 

дослідження яких є біологічні зразки для дослідження, свідчить, що задля 

забезпечення безпеки особи при здійсненні примусового відбирання біологічних 

зразків для дослідження участь спеціаліста є обов’язковою. Відбирання біологічних 

зразків для дослідження повинно здійснюватися в умовах медичного закладу при 

дотриманні санітарних норм, що виключало б можливі шкідливі наслідки для 

здоров’я особи, у якої вони відбираються. З огляду на викладене, у разі не 

зазначення установи, в якій планується відбирання біологічних зразків для 

дослідження, слідчий суддя не може встановити безпечність проведення процедури 

та зменшити ризики для здоров’я підозрюваного. Відповідно, він має прийняти 

рішення про відмову у задоволенні клопотання. Вбачається за доцільне покласти на 

слідчого чи прокурора обов’язок зазначення в клопотанні установи, яка буде 

проводити відповідну маніпуляцію, а на слідчого суддю ‒ обов’язок зазначення в 

ухвалі установи, якій доручено її проведення. 

Ще однією підставою для відмови у задоволенні клопотання, яка є поширеною 

у правозастосовній практиці, є те, що експериментальні зразки почерку не 

відносяться до біологічних зразків для дослідження. За результатами опитування у 

62 % слідчих суддів виникають труднощі при визначенні приналежності зразків, які 

просить відібрати слідчий чи прокурор, до біологічних. Вивчення правозастосовної 

практики слідчих суддів свідчить, що останні задовольняють клопотання щодо 

відбирання таких біологічних зразків для дослідження:  

 зразки крові (23 %);  

 букальний епітелій з поверхні та порожнин тіла, а також слизових оболонок 

внутрішніх органів, травної системи, дихальної системи, сечостатевої системи 

(16 %);  
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 слина (18 %);  

 папілярні візерунки пальців та долонь кистей (21 %);  

 шматочки внутрішніх органів (5 %);  

 інші зразки (9 %) (Додаток В).  

Встановлено, що дискусійним в правозастосовній практиці є питання 

приналежності почерку та папілярних візерунків до біологічних зразків для 

дослідження. У 49 % випадків слідчі судді відмовили у задоволенні клопотання про 

відбирання зразків почерку у особи в порядку ч. 3 ст. 245 КПК України, 

посилаючись на те, що вони не належать до біологічних зразків. У 51 % таке 

клопотання було задоволено та надано дозвіл на їх примусове відбирання (Додаток 

Д). 54 % опитаних слідчих суддів вважають, що зразки почерку не належать до 

біологічних зразків для дослідження (Додаток В). 

Досліджуючи ухвали слідчих суддів щодо розгляду клопотань про надання 

дозволу на примусове відбирання папілярних візерунків, надходимо висновку, що 

слідчі судді також не мають єдиної позиції. У 43 % проаналізованих ухвал слідчі 

судді задовольняють клопотання та надають дозвіл на примусове їх відбирання, у 

58 % відмовляють у його задоволенні (Додаток Д). За результатами опитування 

слідчих суддів встановлено, що 61 % слідчих суддів вважають, що папілярні 

візерунки не є біологічними зразками (Додаток В). 

На сьогодні в КПК України перелік біологічних зразків, які відносяться до 

тих, що можуть бути відібрані відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України, не визначено. 

Це призводить до того, що в правозастосовній практиці поширеними є випадки 

неоднакового застосування положень цієї статті не тільки слідчими суддями, а й 

стороною обвинувачення і стороною захисту. Різні погляди на приналежність 

зразків, які необхідно відібрати, до біологічних, може створити умови, за яких 

недопустимим буде визнано не лише результати такої слідчої дії, як примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження, а й результати експертизи, які в 

багатьох випадках є одним з основних доказів у справі. Така ситуація стає 

можливою у випадку, якщо, наприклад, сторона обвинувачення, вважаючи, що ті чи 

інші зразки не відносяться до біологічних, не дотримується процесуального порядку 
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їх отримання, – тобто не звертаються до слідчого судді з клопотання про надання 

дозволу на здійснення такої слідчої (розшукової) дії. Водночас сторона захисту чи 

суд можуть мати іншу позицію та, на підставі цього, суд може визнати доказ 

недопустимим. О. В. Баулін у своїх дослідженнях також вказує на неоднозначне 

розуміння об’єктів, які належать до біологічних зразків, як на проблему 

правозастосовної практики [13, с. 225]. Задля уникнення подібних ситуацій 

пропонуємо розглянути це питання більш детально.  

Особливість ідентифікації особи за біометричними параметрами базується на 

їх винятковості. Ймовірність того, що знайдуться дві людини з однаковими 

ознаками, дуже мала [14, с. 138]. Для визначення приналежності зразків до 

біологічних слід враховувати, що об’єктом дослідження є людина, а всі сліди 

стосуються життєвих процесів організму. Як вірно зазначає О. В. Баулін, методи, 

способи і засоби пізнання зразків для дослідження визначаються, перш за все, 

природою і характером об’єкта, який досліджується [13, с. 226]. Для визначення 

біологічних зразків, які можуть бути відібрані в порядку ч. 3 ст. 245 КПК України, 

проаналізуємо правила проведення деяких судово-медичних експертиз, які 

передбачають собою дослідження особи. 

Під час проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях 

судово-медичної гістології бюро судово-медичної експертизи об’єктами 

дослідження у відділенні є: шматочки органів і тканин людини; шматочки тканин, 

знятих з знаряддя злочину та транспортних засобів; кров; волосся; жовч; сеча; 

перикардіальна рідина; кістки; м’язи; нігті; вміст сім’яних пухирців, піхви, прямої 

кишки, порожнини рота тощо; шлунок з вмістом; верхній відділ тонкого кишківника 

з вмістом; мозок; печінка з жовчним міхуром; нирка; легеня; селезінка; сальник; 

сечовий міхур; стравохід; глотка; трахея; пряма кишка; плоскі кістки; трубчасті 

кістки; матка; ділянка шкіри; м’язова тканина; інші об’єкти біологічного 

походження [163]. 

Аналіз правил проведення зазначених судово-медичних експертиз свідчить, 

що всі перелічені біологічні зразки стосуються життєвого процесу організму, коло 

біологічних зразків для дослідження є досить широким, воно залежить від 
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фізіологічного стану особи (відбирання біологічних зразків для дослідження у трупа 

чи у живої людини), від особливостей проведення того чи іншого дослідження. 

Тобто, перелік таких зразків неможливо визначити у зв’язку з індивідуальністю 

кожного кримінального правопорушення. Тому, на нашу думку, не зовсім вірно 

визначати в законодавстві чіткий перелік біологічних зразків. Доцільніше покласти 

на сторону, яка звернулася з клопотанням, обов’язок обґрунтовувати необхідність 

вилучення того чи іншого біологічного зразка та його приналежність до останнього.  

В теорії кримінального процесу під зразками для порівняльного дослідження 

розуміють різні матеріальні об’єкти з ознаками інших об’єктів, що відображаються 

на них, або ж об’єкти, що володіють своїми власними якостями і властивостями, які 

використовуються для ідентифікації або встановлення родової (групової) 

належності осіб, тварин, різних предметів, речовин, а також встановлення інших 

обставин, що сприяють розкриттю і розслідуванню злочинів [43, с. 32]. В. Я. Колдін 

розглядає зразок для експертного дослідження як матеріальний об’єкт, який 

безсумнівно походить від об’єкта, що перевіряється, є його частиною або 

відображає його властивості, одержаний суб’єктами доказування у встановленому 

законом порядку для проведення ідентифікаційних і діагностичних експертних 

досліджень [86, с. 112].  

Н. О. Зубова залежно від походження ідентифікаційних ознак порівняльні 

зразки поділяє на два види: 1) безпосередні представники об’єктів певного виду, 

групи, складу та структури (наприклад, зразки чорнила, крові, паперу тощо); 

2) предмети, які зберегли на собі в результаті взаємодії матеріально-фіксовані 

ознаки індивідуального об’єкта (наприклад, відбитки печатки, папілярних візерунків 

пальців, зразки підписів тощо) [68, с. 262]. 

О. Т. Кравченко зазначає, що особливістю порівняльних зразків, які є 

безпосередніми представниками об’єктів певного виду, є те, що вони мають ті самі 

властивості, склад і структуру, що й досліджувані об’єкти, тому можуть бути 

використані для встановлення спільності походження або належності до однієї 

класифікаційної групи. Головною умовою використання цих зразків в експертному 

дослідженні є їх відповідність (схожість) досліджуваним об’єктам за хімічним 
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складом, фізичними властивостями, біологічним походженням, технологічними та 

іншими ознаками. Предмети, які зберегли на собі в результаті взаємодії 

матеріально-фіксовані ознаки індивідуального об’єкта в процесі дослідження, 

використовуються як установлені об’єкти, їх особливість полягає в тому, що 

походження зразків завжди відоме. Вони спеціально відбираються стороною або 

судом для порівняльного дослідження. Головною умовою, яка визначає можливість 

використання цих зразків в експертному дослідженні, на відміну від зразків першого 

виду, є безперечність відображення на них слідів конкретного об’єкта, що 

перевіряється (наприклад, ознак кліше печатки, які відображаються у відбитках, 

слідів конкретної пари взуття) [97]. Виходячи із запропонованого авторами поділу, 

можна зробити висновок, що біологічні зразки є безпосередніми представниками 

особи, оскільки вони мають ті ж властивості, що і людина, якій вони належать, 

схожі за біологічним походженням.  

М. Ф. Сокиран вказує, що у широкому розумінні зразками для порівняльного 

дослідження є: зразки матеріалу або речовини (крові, волосся тощо); зразки ‒ 

безпосередні відображення (відбитки пальців тощо); зразки ‒ складні відображення 

навику як своєрідного прояву динамічного стереотипу, вираженого в почерку, 

професійних прийомах тощо; зразки ‒ фотозображення (альбоми для впізнання 

злочинців тощо); зразки — «середні проби» та інші зразки, які можуть бути 

порівняльними об’єктами при встановленні групової приналежності (сорт, клас, вид 

тощо) [224, с. 157]. Об’єкти, які є предметом класифікації, запропонованої 

М. Ф. Сокираном, стосуються не лише біологічних зразків для дослідження, а й 

інших слідів, пов’язаних не з біологічним циклом життєдіяльності особи, а з її 

фізичними діями.  

В. В Рогальська, М. О. Євпак під біологічними зразками розглядає фізичні чи 

об’єктивні проби, що використовуються у криміналістичному аналізі й до яких не 

застосовується право не свідчити проти себе [203]. Таке визначення є досить 

загальним та ускладнює визначення приналежності зразка до біологічного. 

Ю. Ю. Куслій до об’єктів біологічного походження відносить кров, слину, піт, 

сперму, волосся, кістки, органи та тканини людського організму [104, с. 206]. 
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Запропонований автором перелік не є вичерпним, оскільки аналіз свідчить про 

більш широке коло біологічних зразків, які можуть бути предметом ст. 245 КПК 

України. 

О. В. Баулін пропонує всі біологічні зразки для дослідження поділяти на дві 

великі групи: статичні, які ґрунтуються на фізіологічних характеристиках людини; 

динамічні, які ґрунтуються на особливостях поведінки людини – підсвідомих рухах 

в процесі виконання якої-небудь дії [13, с. 226]. Разом з тим така класифікація є 

загальною і включає в себе й ті види зразків для експертизи, які не 

використовуються для дослідження як об’єкти, що пов’язані із життєвим циклом 

людини. Наприклад, слідова доріжка чи сліди конкретної пари взуття хоч і 

дозволяють ідентифікувати особу за анатомічними чи фізіологічними ознаками, та є 

зразком, що відображає особливі ознаки людини, однак не належить до життєвого 

процесу організму, а тому не може бути вилученим відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК 

України.  

Т. Н. Москалькова до біологічних зразків для дослідження відносить продукти 

життєдіяльності людського організму – слину, секрет молочної залози, сперму, 

зразки волосся та інше, а також зліпки зубів, відбитки пальців [128, c. 68]. 

П. Бідюк та В. Бондарчук вважають, що ідентифікувати людину можливо за 

ознаками, пов’язаними з її фізіологічними особливостями, які однозначно 

ідентифікують особу. До таких ознак вони відносять: геометричну будову руки, 

відбитки пальців, особливості малюнка сітківки ока, райдужну оболонку ока, 

портрет (наприклад, інфрачервону карту людини), характеристики та особливості 

мови, рукописний почерк, клавіатурний і комп’ютерний почерк, інші фізіологічні 

особливості людини, що робить її «особливою» [14, с. 138]. Запропоновані авторами 

ознаки для ідентифікації особи належать до предметів, які зберегли на собі ознаки 

особи, однак вони не є безпосередніми представниками особи, не є об’єктами, 

пов’язаними із життєвим циклом людини, та не є результатом життєвого циклу 

особи.  

Проаналізувавши в сукупності та взаємозв’язку запропоновані в теорії 

кримінального процесу визначення зразків для дослідження, об’єкти, що є 
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предметом дослідження судово-біологічних та судово-медичних експертиз, робимо 

висновок, що біологічні зразки для дослідження – це біологічний матеріал, який 

утворився в результаті життєдіяльності особи, існує незалежно від її волевиявлення, 

містить у собі ознаки і властивості конкретної особи та дає можливість 

ідентифікувати її шляхом безпосереднього дослідження. Вони використовуються 

для ідентифікації або встановлення особи та для доказування інших обставин 

кримінального правопорушення, одержані сторонами кримінального провадження в 

установленому порядку. 

З огляду на запропоноване визначення, до біологічних зразків для 

дослідження відносимо потожирові виділення, райдужна оболонка ока, кров, слина, 

піт, сперма, волосся, кістки, органи і тканини людського організму.  

В свою чергу такі об’єкти дослідження, як мова, звук, голос, рукописний 

почерк, взірці пальців рук, зліпки зубів, сліди ніг, хода, не є біологічними зразками, 

оскільки не належать до біологічного матеріалу, не являються предметом 

дослідження судово-медичної експертизи та не відповідають критерію 

безпосередності дослідження.  

Отже, щодо вирішення питання про приналежність почерку та папілярних 

візерунків до біологічних зразків для дослідження, можна зробити висновок про те, 

що вони відображають фізіологічні та анатомічні ознаки особи, яку необхідно 

ідентифікувати, шляхом збереження на собі в результаті взаємодії матеріально-

фіксованих ознак, однак вони не є об’єктами, пов’язаними із життєвим циклом 

людини, та не є результатом життєвого циклу особи, тому не є біологічними 

зразками та не можуть бути вилучені відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК України. Отже, 

клопотання учасників кримінального провадження про примусове відбирання 

почерку та папілярних візерунків як біологічних зразків в порядку ч. 3 ст. 245 КПК 

України не може бути задоволене.  

Аналіз повноважень слідчого судді щодо розгляду клопотання про надання 

дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження свідчить про 

неналежну їх законодавчу регламентацію. З огляду на це пропонуємо доповнити 

ст. 160 КПК України частиною 3 такого змісту «Клопотання про примусове 
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відбирання біологічних зразків для дослідження на підставі ухвали слідчого судді 

подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться 

орган досудового розслідування. У клопотанні про примусове відбирання 

біологічних зразків для дослідження крім відомостей, передбачених частиною 2 цієї 

статті, зазначається: установа, в якій планується відбирання біологічних зразків для 

дослідження; необхідність вилучення того чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; підтвердження безпечності відбирання біологічних 

зразків для дослідження для життя і здоров’я особи.» (Додаток Е). 

Пропонуємо ст. 163 КПК України доповнити частиною 8 такого змісту: 

«Клопотання слідчого, прокурора про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження розглядається слідчим суддею не пізніше п’яти днів із дня його 

надходження.  

Слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, 

якщо слідчий, прокурор, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, 

не доведе: наявність факту призначення експертизи; те, що для встановлення 

обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно 

проведення експертиз, які потребують відбирання біологічних зразків для 

дослідження.  

Слідчий суддя повертає клопотання, якщо: не встановлено факту ненадання 

згоди на надання біологічних зразків для дослідження; сторона кримінального 

провадження, якою подане клопотання, не з’явилась в судове засідання без поважної 

причини; не надано документи, які підтверджують повноваження особи, яка 

звернулася з клопотанням; не дотримано вимог до клопотання, передбачених 

частинами 2, 3 ст. 160 КПК України; сторона, яка ініціювала клопотання, 

відмовилась підтримувати його» (Додаток Е).  

Таким чином, визначення підстав для відмови у задоволенні клопотання про 

примусове відбирання біологічних зразків для дослідження та для повернення 

такого клопотання сприятиме запровадженню єдиної практики щодо прийняття 

процесуального рішення цієї категорії слідчим суддею.  
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3.3 Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на проведення 

позапланових ревізій, перевірок у кримінальному провадженні 

 

Повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні є одним з найбільш 

спірних та дискусійних питань. Ревізії та перевірки являють собою окремий випадок 

використання спеціальних знань у діяльності з розслідування злочинів [100, с. 144; 

112, с. 62]. Вони дають змогу дослідити фінансово-господарську діяльність 

підприємств, установ, організацій з метою виявлення (підтвердження) фактів 

протиправної діяльності, встановлення часу їх вчинення або періоду, протягом якого 

службові особи мали можливість вчиняти незаконні дії, попередньо визначити 

розмір завданої матеріальної шкоди, а також способи приховування слідів злочинної 

діяльності [102, с. 203].  

Сьогодні процесуальний порядок призначення та проведення позапланової 

ревізії і перевірки в КПК України відсутній, а в правозастосовній практиці відсутня 

єдність і послідовність щодо того, чи належить вирішення питання надання дозволу 

на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні до 

повноважень слідчого судді. Правова природа ревізії залишається невизначеною. 

Частина науковців відносить позапланові ревізії та перевірки до заходів 

забезпечення кримінального провадження, інша частина вважає їх слідчими 

(розшуковими) діями. Вивчення емпіричних даних також підтверджує неоднакову 

позицію у правозастосовній практиці з цього приводу. Зміст повноважень слідчого 

судді щодо вирішення зазначеного питання також не визначений ані в теорії 

кримінального процесу, ані в практиці. Порядок розгляду клопотання здійснюється 

на розсуд слідчого судді. В Кримінальному процесуальному кодексі України 

відсутні вимоги до клопотання про проведення позапланових ревізій та перевірок, 

не визначено підстави для повернення чи відмови у задоволенні таких клопотань. 

Вони регламентовані лише спеціальними Законами та Інструкціями. Обсяг 

матеріалів кримінального провадження, які повинні надаватись слідчому судді для 

прийняття рішення, не встановлений. Не означено правила підсудності розгляду 
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клопотання, коло осіб, участь яких необхідно забезпечити при його розгляді, 

можливість слідчим суддею дослідження додаткових матеріалів, що мають значення 

для вирішення питання про проведення позапланової ревізії і перевірки. Разом з тим 

відсутність законодавчої регламентації повноважень слідчого судді призводить до 

того, що вони реалізуються в порядку, визначеному загальними нормами КПК 

України.  

Безсумнівно, має рацію А. Туманянц, яка зазначає, що застосування 

повноважень кожним слідчим суддею на свій розсуд, страх і ризик і в порядку, що 

ґрунтується не на законі, а на особистих уявленнях, може завдати удару по 

законності в державі, призвести до суб’єктивізму, порушень прав і свобод людини, 

негативних наслідків у боротьбі зі злочинністю та підриву авторитету правосуддя 

[244, с. 142]. Окрім формування неоднакової практики застосування КПК України в 

цій частині, законність підстав проведення позапланових ревізій чи перевірок, а, 

відповідно, і актів, складених за результатами таких перевірок, є досить 

дискусійною з точки зору їх допустимості.  

Як вірно зазначає С. Бонах, достовірність результатів слідчих (розшукових) 

дій та негласних слідчих (розшукових) дій, отриманих на підставі судового рішення, 

винесеного без передбаченої законом процедури буде ставитися під сумнів у плані 

використання їх як доказів [9, с. 64]. Таке твердження стосується не лише слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а всіх процесуальних дій, 

які проведені без дотримання передбаченої законом процедури. 

Проблемні питання проведення позапланових перевірок і ревізій у 

кримінальному провадженні, їх сутність та доказове значення були предметом 

наукових досліджень О. О. Бондаренко [19], А.Ф. Бондюка [21], В. М. Гаращука 

[33], В. Глібка [37], Г. П. Дондика [54], Р. М. Дударця [57], О. Кикотя [75], 

А. Коваленка [81], О. О. Коломійця [88], С. Кулика [99], Д. Куриленка [100], 

М. В. Куркіна [101], О. В. Курман [102], А. Д. Марушаева [124], В. М. Мурашка 

[131], Ю. І. Пивовара [143], Е. В. Попаденка [153], М. В. Проценка [177], 

В. Рожнової [204], Б. В. Романюка [205], Т. І. Савчука [208], В. Саєнка [209], 

П. І. Суходуба [232], Ю. В. Терещенко [237], О. Ю. Хахуцяка[315], П. П. Чеберяка 



152 

[323; 319], С. С. Чернявського [323], Л. Шапіро [332] та інших учених. У роботах 

зазначених авторів досить ґрунтовно розглянуто місце позапланових перевірок і 

ревізій у доказуванні, їх процесуальний статус, суть та призначення взаємодії 

правоохоронних органів з контрольно-ревізійними установами. Однак 

повноваження слідчого судді щодо надання дозволу на проведення позапланових 

перевірок і ревізій у кримінальному провадженні залишаються на сьогодні 

недостатньо дослідженими. Як в правозастосовній практиці, так і в теорії 

кримінального процесу точаться дискусії щодо необхідності та доцільності 

здійснення судового контролю за проведенням позапланових перевірок і ревізій.  

Метою нашого дослідження є виокремлення повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному 

провадженні. Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі задачі: 

визначити правову природу позапланової ревізії чи перевірки; встановити 

доцільність здійснення судового контролю за призначенням позапланової ревізії чи 

перевірки; визначити зміст ухвали про задоволення клопотання, підстави для 

повернення та відмови у задоволення клопотання, а також розробити пропозиції 

щодо процесуального порядку призначення перевірок чи ревізій. 

Необхідність здійснення судового контролю за проведенням позапланових 

перевірок і ревізій у кримінальному провадженні обумовлена забезпеченням 

дотримання права на комерційну таємницю під час її проведення. В законодавстві 

питання захисту комерційної таємниці належним чином врегульоване нормами 

цивільного (ст. 505 ЦК України) та господарського (ст. 36 ГК України) 

законодавства. В пункті 4 частини першої ст. 162 КПК України зазначено, що 

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 

належить до охоронюваної законом таємниці.  

Результати ревізії і перевірки є важливим доказом по деякій категорії 

кримінальних проваджень. Залежно від сфери контролю ревізії або перевірки 

можуть бути спрямовані на встановлення дотримання екологічного, санітарного, 

епідеміологічного, санітарно-епідеміологічного, протипожежного законодавства 

[100, с. 145]. Д. Куриленко зазначає, що необхідність у провадженні ревізій і 
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перевірок найчастіше виникає при розслідуванні злочинів у сфері економіки 

(злочинні ухилення від сплати податків, митних платежів, легалізації грошових 

коштів, привласненні або розтраті майна та ін.), злочинних порушень правил 

техніки безпеки, протипожежних, санітарно-епідеміологічних правил та ін. [100, 

с. 144].  

Сьогодні в теорії кримінального процесу та в правозастосовній практиці 

відсутня єдність поглядів щодо того, чи відноситься надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні до повноважень 

слідчого судді. Порядок проведення позапланових ревізій і перевірок на стадії 

досудового розслідування в КПК України не регламентується. Однак, аналіз 

відомчих нормативних документів свідчить, що підставою для проведення такої 

ревізії чи перевірки є ухвала суду, яка постановляється за зверненням органу або 

особи, що ініціює її проведення [172; 150; 171].  

Слід зазначити, що до 2014 року органи досудового розслідування мали 

повноваження щодо ініціювання проведення позапланової ревізії і перевірки 

самостійно. Згідно з п. 29 Постанови КМУ № 550 «Про затвердження Порядку 

проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами» від 20 квітня 2006 року позапланова виїзна ревізія 

об’єкта контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі 

надання ним постанови слідчого або прокурора про призначення позапланової 

виїзної ревізії, винесеної після повідомлення посадовій особі підконтрольної 

установи, що ревізується, про підозру у вчиненні нею кримінального 

правопорушення [171]. Однак Законом України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 

2014 року № 1697-VII внесено зміни до КПК України, які набули чинності 

25 квітня 2015 року, згідно з якими з КПК України виключено п. 6 ч. 2 ст. 36 і п. 4 ч. 

2 ст. 40, які передбачали право прокурора та слідчого на призначення ревізій та 

перевірок. З моменту набуття чинності положеннями Закону України «Про 

прокуратуру» в частині змін до КПК України, прокурори та слідчі втратили 

визначене законом право на призначення позапланових перевірок самостійно. Разом 

з тим Постанову КМУ № 550 «Про затвердження Порядку проведення 
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інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними 

територіальними органами» від 20 квітня 2006 року не було приведено у 

відповідність КПК України, який має вищу юридичну силу. Наразі, редакція 

Постанови КМУ № 550 від 20 квітня 2006 року суперечить положенням КПК 

України. З огляду на це доцільно було б внести зміни до Постанови КМУ № 550 від 

20 квітня 2006 року.  

З огляду на те, що у слідчого та прокурора повноваження щодо призначення 

позапланової ревізії та перевірки відсутні, логічним було б наділення такими 

повноваженнями слідчого судді. Він залишається єдиним суб’єктом, який може 

прийняти таке рішення за клопотанням учасників кримінального провадження. 

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» позапланові документальні перевірки 

можуть призначатися виключно за рішенням суду за вмотивованим клопотанням 

слідчого або прокурора, в рамках конкретного кримінального провадження. 

Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише на підставі рішення суду. 

Позапланові виїзні ревізії суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми 

власності, які не віднесені Законом до підконтрольних установ, проводяться 

органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у 

кримінальному провадженні [173]. Однак, позбавлення слідчого та прокурора 

можливості призначати ревізії та перевірки у кримінальному провадженні не 

потягнуло за собою законодавче закріплення таких повноважень за слідчим суддею. 

Це, своєю чергою, спричинило виникнення ситуації, за якої частина слідчих суддів 

розглядає такі клопотання керуючись загальними засадами кримінального 

провадження та приймає по ним рішення. Інша частина слідчих суддів вважає, що 

повноваження, про які йде мова не регламентовані КПК України, та відмовляє у 

розгляді таких клопотань. В ухвалі Апеляційного суду м. Києва від 11 квітня 2017 

року, за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді про 

проведення позапланової ревізії, перевірки, констатовано, що вирішення слідчим 

суддею такого клопотання не охоплюється його повноваженнями, які мають 

реалізовуватися в спосіб, передбачений процесуальним законом, адже не 
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відносяться ані до заходів забезпечення кримінального провадження, ані до слідчих 

дій, ані до негласних слідчих дій [308]. В багатьох випадках слідчі судді 

посилаються на такі рішення та відмовляють у розгляді клопотань. Вивчення 

правозастосовної практики свідчить, що у 4,9 % відсутність повноважень щодо 

розгляду клопотань зазначеної категорії стало підставою для скасування ухвали про 

призначення позапланової перевірки, ревізії (Додаток Д) [309; 308]. На нашу думку, 

в КПК України доцільно визначити повноваження слідчого судді щодо надання 

дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному 

провадженні, оскільки саме до його повноважень належить здійснення судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні, та повноваження інших суб’єктів (слідчого, прокурора) обмежено 

щодо прийняття такого рішення. Потреба у здійсненні судового контролю 

обумовлена і необхідністю оцінки слідчим суддею впливу слідчих (розшукових) дій 

на господарську діяльність підприємства [219, с. 22]. 

Таким чином, доходимо висновку, що надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні відноситься до 

повноважень слідчого судді. 

Важливим для реалізації повноважень слідчого судді щодо прийняття рішення 

про проведення ревізії та перевірки є визначення їх правової природи. Слушними є 

зауваження, висловлені в ухвалах апеляційних судів про те, що позапланова 

перевірка чи ревізія не віднесена законодавцем ані до слідчої (розшукової) дії, ані до 

заходів забезпечення кримінального провадження [309; 308]. З точки зору реалізації 

повноважень слідчим суддею, складність цього питання полягає в тому, що обсяг і 

межі повноважень при розгляді клопотань про надання дозволу на проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій та при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження не співмірні, а тому реалізація повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному 

провадженні неоднакова. 
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В теорії кримінального процесу і в правозастосовній практиці точаться 

дискусії з приводу того, чи є ревізія і перевірка заходом забезпечення кримінального 

провадження чи слідчою (розшуковою) дією [18, с. 114]. Зокрема, О. Ю. Хахуцяк 

пропонує віднести ревізію до заходів забезпечення кримінального провадження. 

Свою позицію він обґрунтовує тим, що дії слідчого або прокурора щодо 

призначення ревізії містять ознаки та відповідають вимогам, що передбачені ст. 132 

КПК України [315]. Аналіз Проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України (щодо 

призначення позапланових ревізій, перевірок)» від 22 травня 2017 року № 6482 

дозволяє зробити висновок, що його ініціатори вважають ревізію заходом 

забезпечення кримінального провадження [166]. Б. В. Романюк відносить ревізію до 

слідчих (розшукових) дій [205, с. 11], Л. Г. Шапіро вважає проведення ревізій 

процесуальною дією, не конкретизуючи її приналежність до слідчих (розшукових) 

дій чи заходів забезпечення кримінального провадження [332, с. 137]. Разом з тим 

вивчення Порядку проведення інспектування [171], а також аналіз мети та 

призначення заходів забезпечення кримінального провадження та слідчих 

(розшукових) дій дозволяє стверджувати, що позапланову ревізію та перевірку, все 

ж таки, доцільно віднести до останніх. Така позиція обґрунтована тим, що методика 

проведення позапланової ревізії чи перевірки близька до методик проведення 

економічної експертизи [171], яка відноситься до слідчих (розшукових) дій. 

Безумовно, ототожнювати їх не можна, оскільки проведення ревізійних дій не 

належить до завдань економічної експертизи [171], однак спорідненість предмета, 

мети, завдання та спільність ознак дозволяє вести мову про їх приналежність до 

однієї групи – слідчих (розшукових) дій. Вагомим аргументом на користь 

віднесення позапланової ревізії та перевірки до слідчої (розшукової) дії є те, що їх 

проведення є підставою утворення нового доказу по кримінальному провадженню 

[99, с. 136].  

Позапланова ревізія та перевірка є процесуальною дією, яка здійснюється в 

рамках кримінального провадження, що також є ознакою слідчих (розшукових) дій. 

Крім того, є видом пізнавальної діяльності слідчого, прокурора щодо виявлення, 
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дослідження, фіксації і вилучення доказів. Результати позапланової ревізії та 

перевірки сприяють встановленню обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та забезпечують реалізацію завдань кримінального судочинства щодо 

повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення. 

На приналежність ревізії і перевірки до слідчих (розшукових) дій вказує і 

зміст ст. 93 КПК України, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання 

доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання 

від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, 

висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших 

процесуальних дій, передбачених КПК України. У пункті 4 ч. 2 ст. 99 КПК 

України вказано, що до документів, які є доказами, можуть належати висновки 

ревізій та акти перевірок. Позицію щодо приналежності висновків ревізій та актів 

перевірок до слідчих (розшукових) дій викладено в рішенні слідчого 

судді  Краматорського міського суду Донецької області від 18 липня 2017 року 

[272]. 

Позапланову перевірку та ревізію не можна віднести до заходів забезпечення 

кримінального провадження, оскільки позапланова перевірка та ревізія не 

спрямована на забезпечення належного порядку кримінального провадження, на 

його дієвість. Порядок реалізації позапланової перевірки, ревізії хоч і має 

виражений примусовий характер, але він залежить від порядку реалізації такої 

ревізії чи перевірки, а не від законодавчої моделі цієї дії, як у випадку із заходами 

забезпечення кримінального провадження.  

Разом з тим позиція слідчих суддів щодо правової природи позапланової 

ревізії чи перевірки неоднозначна. 53 % опитаних слідчих суддів зазначили, що 

ревізія та перевірка є слідчою (розшуковою) дією, 47 % вважають, що ревізію та 

перевірку слід віднести до заходів забезпечення кримінального провадження 

(Додаток В). Вивчення правозастосовної практики також свідчить про неоднозначні 

позиції слідчих суддів. У 58 % вивчених ухвал, винесених за результатами розгляду 
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клопотання щодо надання дозволу на проведення позапланових перевірок та ревізій 

у кримінальному провадженні, слідчі судді вказують, що позапланова ревізія чи 

перевірка є заходом забезпечення кримінального провадження, а в 42 % слідчі судді 

зазначають, що це є слідчою (розшуковою) дією (Додаток Д). На нашу думку, 

ревізія та перевірка є слідчою (розшуковою) дією, спрямованою на отримання 

висновків ревізій та актів перевірок, які здійснюються позапланово на підставі 

ухвали слідчого судді, постановленої у кримінальному провадженні (Додаток Д). 

Саме та обставина, що ревізія і перевірка є позаплановою, виключає можливість 

віднесення її до інших процесуальних дій, таких, як витребування висновків ревізій 

та актів перевірок, які були проведені згідно з встановленого плану.   

Таким чином, доходимо висновку про те, що ревізію чи позапланову перевірку 

слід віднести до слідчої (розшукової) дії, оскільки вона є видом пізнавальної 

діяльності слідчого, прокурора, спрямована на отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, її результати 

сприяють встановленню обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та забезпечують реалізацію завдань кримінального судочинства щодо 

повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення.  

Визначившись щодо належності прийняття рішення про надання дозволу на 

проведення позапланової перевірки і ревізії до повноважень слідчого судді та 

встановивши їх правову природу, перейдемо до змісту таких повноважень і 

процесуального порядку їх реалізації слідчим суддею, який доцільно було б 

передбачити.  

Під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення позапланової 

перевірки чи ревізії, доцільно передбачити можливість винесення ухвали про: 

задоволення клопотання та доручення проведення ревізії чи перевірки; відмову у їх 

проведенні; повернення клопотання.  

Ухвалу про задоволення клопотання та доручення проведення ревізії чи 

позапланової перевірки слідчий суддя приймає у разі наявності достатніх 

відомостей, що вказують на можливість досягнення мети позапланової перевірки чи 



159 

ревізії, а також якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.  

Для прийняття рішення щодо можливості досягнення мети позапланової 

перевірки, ревізій, слідчий суддя повинен оцінити наявність підстав для їх 

проведення. В теорії кримінального процесу існує декілька позицій щодо 

виокремлення підстав, які свідчать про необхідність проведення позапланових 

ревізій та перевірок. Зокрема, О. В. Курман до них відносить: 1) результати аналізу 

бухгалтерської документації, що свідчать про можливі злочинні дії певних 

посадових або матеріально відповідальних осіб; 2) одержані оперативним шляхом 

дані, що свідчать про вчинення корисливих злочинів на підприємстві, і вони 

потребують комплексної перевірки; 3) виявлення повного чи часткового 

матеріального підроблення фінансово-господарської або кредитної документації; 4) 

мотивоване клопотання підозрюваної (обвинуваченої) особи щодо перевірки її 

свідчень, наявність заперечень проти висновків інвентаризаційної комісії; 

необхідність проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей і грошових 

коштів з метою збирання й одержання нових доказів у справі; 5) результати 

вивчення особи підозрюваного (обвинуваченого) у вчиненні корисливого злочину і є 

підставами вважати, що на попередньому місці роботи на такій самій посаді вона 

діяла аналогічно; 6) відомості про те, що планову ревізію чи було проведено з 

порушенням вимог законодавства; неповнота й поверховість перевірки, 

необґрунтованість акта ревізії; 7) одержання слідчим від експерта-бухгалтера 

мотивованого повідомлення про неможливість надання висновку через відсутність 

матеріалів попередньо проведеної ревізії [103, с. 75]. Разом з тим такі підстави не 

можуть бути покладені в основу для визначення критеріїв оцінки, яку можна було б 

застосувати слідчим суддям, оскільки зазначені автором підстави притаманні для 

прийняття рішення про призначення позапланових ревізій та перевірок слідчим чи 

прокурором, яке практикувалось до 2014 року. Наприклад, одержані оперативним 

шляхом дані, що свідчать про вчинення корисливих злочинів на підприємстві і 

потребують комплексної перевірки, не є доказом у кримінальному провадженні та 

не можуть бути предметом оцінки слідчим суддею. Крім того, виявлення 
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підроблення фінансово-господарської або кредитної документації не є предметом 

дослідження, яке проводиться в рамках позапланової перевірки чи ревізії.  

Ю. В. Терещенко вважає, що фактичними підставами для проведення ревізії 

можуть бути: наявність у кримінальному провадженні даних про окремі факти 

кримінального правопорушення, з якого вбачається необхідність перевірки за 

первинними документами всієї діяльності організації, підприємства, установи і 

посадових осіб, якщо за цей період часу планова ревізія не проводилася; 

обґрунтоване клопотання підозрюваного про перевірку його показань, що 

спростовують його підозру у вчиненні кримінального правопорушення. При 

призначенні документальної ревізії слідчий, прокурор повинен: обґрунтувати версію 

про спосіб вчинення кримінального правопорушення; надати досить повні й 

достовірні дані про те, що саме злочинне діяння залишило певні сліди в 

бухгалтерських документах [237, с. 174]. Такі підстави більш повно відповідають 

тим, які можуть бути використані як критерії для прийняття рішень про наявність 

підстав для проведення позапланової ревізії чи перевірки слідчим суддею. Разом з 

тим такі підстави визначені автором не повністю. Зокрема, поза увагою залишається 

така важлива підстава, як урахування результатів попереднього аналізу 

бухгалтерської документації чи довідки, яка вказує на наявність складу злочину; 

наявність скарги, поданої підконтрольною установою про порушення законодавства 

посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення 

планової чи позапланової виїзної ревізії чи перевірки; отримання відомостей від 

особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, тощо. 

Е. В. Попаденко зазначає, що фактичними підставами для проведення ревізії є: 

1) наявність у матеріалах кримінального провадження окремих фактів протиправної 

поведінки, з яких вбачається необхідність перевірки за первинними документами 

всієї діяльності організації, за умови, що за цей період планова ревізія не 

проводилась; 2) обґрунтоване клопотання підозрюваного щодо проведення ревізії; 

3) встановлення в процесі розслідування факту роботи підозрюваного в іншій 

організації на аналогічній посаді; 4) виявлення в процесі розслідування злочинних 

зв’язків підозрюваного із представниками інших підприємств, організацій; 
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5) повідомлення експерта-бухгалтера про неможливість надати експертний висновок 

за конкретними питаннями без попередньо проведеної ревізії [153, с. 101]. Однак, на 

нашу думку, доцільно було б доповнити їх таким критерієм, як урахування 

матеріалів бухгалтерської документації, що свідчить про можливі злочинні дії 

певних посадових або матеріально відповідальних осіб; виявлення фальсифікації 

фінансово-господарських документів.  

Д. Куриленко обмежується лише наявністю даних, що свідчать про 

можливість встановлення певних злочинних дій в діяльності конкретних осіб, як 

підставою для призначення позапланових ревізій чи перевірок [100, с. 145]. Разом з 

тим формулювання таких підстав є досить загальним і не дозволить привести 

правозастосовну практику реалізації повноважень слідчого судді до єдиного 

порядку. 

Таким чином, проаналізувавши теоретичні положення щодо виокремлення 

підстав для проведення позапланової ревізії чи перевірки, до них можна віднести 

такі: відомості, отримані за результатами попередньої бухгалтерської перевірки чи 

довідки спеціаліста; встановлення даних, які свідчать про підробку та інші 

фальсифікації фінансово-господарських документів; наявність даних, які свідчать 

про існування фінансово-господарських взаємовідносин із підозрюваним; наявність 

скарги, поданої підконтрольною установою про порушення законодавства 

посадовими особами органу державного фінансового контролю під час проведення 

планової чи позапланової виїзної ревізії чи перевірки; отримання відомостей від 

особи, яка мала правові відносини з підконтрольною установою, про порушення, 

допущені під час ведення фінансово-господарської документації.  

Щодо відомостей, які мають бути зазначені в ухвалі слідчого судді, винесеній 

за результатами розгляду клопотання щодо надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок та ревізій у кримінальному провадженні, єдина думка як в 

теорії, так і в правозастосовній практиці відсутня.  

Так, на думку В. М. Мурашка, в процесуальному документі про призначення 

ревізії чи перевірки повинні бути зазначені наступні відомості: суть справи; обсяг 

господарських операцій, які повинні бути перевірені; період проведення ревізії; коло 
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спеціалістів, яких необхідно залучити, крім ревізорів; конкретні питання, на які 

ревізор повинен дати відповідь; інші конкретні завдання перевіряючим, залежно від 

особливостей вчинення кримінального правопорушення; приблизний строк 

закінчення ревізії [131, с. 56].  

Ю. В. Терещенко пропонує зазначати такі дані: – вид ревізії чи іншої 

перевірки та її обсяг; – період, за який необхідно перевірити діяльність 

підприємства, організації або установи; – коло осіб, яким необхідно бути 

присутніми при ревізії чи іншій перевірці або брати в ній участь; – питання, які 

ставляться до особи, яка проводить перевірку; – приблизний строк закінчення ревізії 

чи іншої перевірки; інші дані у разі необхідності [237, с. 177].  

На нашу думку, слідчий суддя в ухвалі про задоволення клопотання повинен 

зазначити: правову підставу для проведення позапланової ревізії чи перевірки; 

обґрунтованість прийнятого рішення; можливість використання результатів акта 

ревізії чи перевірки як доказу у кримінальному провадженні; строки проведення 

позапланової ревізії чи перевірки; прокурора, слідчого, який подав клопотання про 

проведення позапланової ревізії чи перевірки; положення закону, на підставі якого 

постановляється ухвала; установу, якій необхідно доручити проведення 

позапланової ревізії чи перевірки; перелік питань, які необхідно з’ясувати в ході 

проведення позапланової ревізії; дату та строк проведення позапланової ревізії. 

Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подане без додержання 

загальних вимог до клопотання, повертає його ініціатору. Вивчення 

правозастосовної практики свідчить, що підставою для повернення клопотання є 

також відмова сторони кримінального провадження підтримувати його. За 

результатами вивчення матеріалів кримінального провадження, в 22 % ухвал 

підставою для повернення клопотання є письмова заява ініціатора клопотання про 

відмову підтримувати його (Додаток Д). 37 % опитаних слідчих суддів вказали на 

відмову сторони кримінального провадження підтримувати клопотання як на 

підставу для його повернення (Додаток В).  

На сьогодні в практиці розгляду клопотань про надання дозволу на 

призначення позапланової ревізії, перевірки, слідчі судді відмовляють у задоволенні 
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відповідних клопотань у випадках: 1) не зазначення дати початку та дату закінчення 

ревізії чи перевірки, а також відсутність доказів того, що у період, в якому слідчий 

просить дозволу на проведення ревізії чи перевірки, такий суб’єкт господарювання 

органами державного фінансового контролю не перевірявся (планова чи 

позапланова перевірка не проводилася), у тому числі щодо визначених у клопотанні 

питань [262, 282, 257]; 2) відсутні письмові обґрунтування підстав проведення 

ревізії, не вказано дату закінчення ревізії, відсутні документи, які відповідно до 

частин п’ятої і сьомої ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення 

державного фінансового контролю в Україні» [173] свідчать про виникнення підстав 

для проведення такої ревізії [256; 255]; 3) у клопотанні не обґрунтовано необхідність 

призначення перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді та не зазначено в 

чому полягає неможливість отримання даних, які цікавлять слідство в інший спосіб, 

зокрема в порядку ст. 93 КПК України, з огляду на те, що збирання доказів 

здійснюється сторонами кримінального провадження, до числа яких положення п. 

19 ч. 1 ст. 3 КПК України відносять слідчого і прокурора, а не слідчого суддю, 

повноваження якого регламентовані п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України [310; 289]; 4) 

надання дозволу не є повноваженням слідчого судді [266; 296; 304]. 

Важливим для прийняття рішення про можливість призначення позапланової 

ревізії чи перевірки є наявність в матеріалах наданого до суду клопотання 

підтвердження повноважень слідчого або прокурора. Їх відсутність унеможливлює 

здійснення оцінки слідчим суддею належності суб’єкта, який звернувся з 

клопотанням. В правозастосовній практиці трапляються непоодинокі випадки, коли 

такі документи відсутні. Прикладом є рішення Дзержинського районного суду 

м. Харкова [257]. До клопотання мають бути додані оригінали або копії документів 

та інших матеріалів, якими учасники кримінального провадження обґрунтовують 

доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. 

Обов’язковому зазначенню в клопотанні підлягає дата початку та часу 

проведення позапланової ревізії чи перевірки. На цю вимогу вказується в Законі 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 



164 

Україні» [173]. Зазначене підтверджується і правозастосовною практикою. Так, 

слідчий суддя Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області відмовив 

у задоволенні клопотання слідчого у зв’язку з тим, що в ньому не зазначено дату 

початку та дату закінчення ревізії [262]. Встановлено, що у разі незазначення 

слідчим дати початку та часу провадження позапланової ревізії чи перевірки, слідчі 

судді відмовляють у задоволенні такого клопотання у 27 % вивчених ухвал (Додаток 

Д).  

Важливим аспектом, який підлягає оцінці при реалізації повноважень слідчим 

суддею щодо надання дозволу на проведення позапланової ревізії чи перевірки, є 

зазначення слідчим при обгрунтуванні необхідності їх призначення причин, що 

унеможливлюють з’ясування питань, які планується поставити перед спеціалістом, 

шляхом призначення експертизи. Така позиція має місце в судовій практиці, про що 

свідчить ухвала Апеляційного суду Одеської області від 17 липня 2017 року [310]. У 

разі незазначення відомостей, які свідчать про те, що суб’єкт господарювання не 

перевірявся (не проводилася планова чи позапланова перевірка), у тому числі щодо 

визначених у клопотанні питань, у період, за який повинна бути проведена ревізія 

органами державного фінансового контролю, слідчі судді також відмовляють у його 

задоволенні [262].  

В ряді випадків слідчі судді відмовляють у задоволенні клопотання слідчого 

або прокурора про призначення чи надання дозволу на проведення перевірки, 

посилаючись на те, що вирішення цього питання не є повноваженням слідчого 

судді. Прикладом зазначеного є рішення слідчого судді Солом’янського районного 

суду міста Києва від 03 лютого 2017 року [289; 288]. Такі рішення є непоодинокими. 

За результатами вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 

11 % слідчі судді відмовляють у наданні дозволу на проведення позапланової ревізії 

чи перевірки, посилаючись на відсутність таких повноважень. Однак, більша 

частина слідчих суддів (89 %) все ж таки розглядає такі клопотання та надає дозвіл 

на проведення позапланової ревізії, перевірки (Додаток Д).  

Під час вивчення матеріалів кримінальних проваджень встановлено, що 

підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення позапланової 



165 

ревізії перевірки у 27 % ухвал є те, що прокурор або слідчий не обґрунтував 

необхідність призначення перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді (Додаток 

Д) [310; 288].  

З огляду на положення відомчих нормативних актів, які регламентують 

порядок проведення експертизи, внесених змін до КПК України, Закону України 

«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» та 

правозастосовної практики, стає зрозумілим, що призначення позапланової ревізії 

чи перевірки в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді неможливо.  

Таким чином, вбачається за доцільне надати слідчому судді повноваження 

щодо задоволення клопотання та доручення проведення позапланової перевірки чи 

ревізії; відмови у задоволенні такого клопотання; його повернення. 

Про доцільність і необхідність наділення слідчого судді повноваженнями 

щодо надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у 

кримінальному провадженні свідчить Проект Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України та інших законів України (щодо 

призначення позапланових ревізій, перевірок)» від 22 травня 2017 року № 6482. На 

сьогодні зазначений проект повернуто розробнику. Його аналіз свідчить про 

необхідність доопрацювання, зокрема в частині зміни приналежності позапланової 

ревізії, перевірки до слідчих (розшукових) дій, визначенні більш конкретизованого 

порядку розгляду клопотання з урахуванням практики, що склалася й теоретичних 

напрацювань. В Проекті Закону мова не йде про можливість і доцільність 

присутності при розгляді клопотання представників установи, де планується 

проведення позапланової ревізії, перевірки та можливості оскарження ухвали про 

проведення позапланової ревізії, перевірки. Доцільно було б передбачити 

можливість участі в розгляді клопотання про проведення позапланової ревізії, 

перевірки представника установи, в якій планується проведення позапланової 

ревізії, перевірки. Однак, слід враховувати можливість вжиття заходів до 

приховування слідів злочину шляхом знищення або підміни документів [214]. У разі 

існування таких ризиків доцільно передбачити можливість розгляду клопотання про 

проведення позапланової ревізії або перевірки без участі представника 
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підприємства, установи, організації, на якій планується проведення позапланової 

ревізії, перевірки у разі обґрунтування в клопотанні такої необхідності стороною 

обвинувачення. 

Таким чином, вбачається за доцільне доповнити Главу 20 Слідчі (розшукові) 

дії КПК України ст. 245-1. «Позапланова ревізія, перевірка» та викласти її в такій 

редакції: «1. Позапланова ревізія, перевірка проводиться на підставі ухвали слідчого 

судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора.  

2. У разі необхідності провести позапланову ревізію, перевірку слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; 4) відомості про юридичну особу або її відокремлений підрозділ, 

фізичну особу – підприємця, в якому планується проведення позапланової ревізії, 

перевірки; 5) підстави для проведення позапланової ревізії, перевірки; 6) орган, 

якому має бути доручено проведення позапланової ревізії, перевірки; 7) вид 

позапланової ревізії, перевірки, яку необхідно провести; 8) перелік питань, які 

необхідно вирішити; 9) зазначення періоду часу, за який планується проведення 

позапланової ревізії, перевірки та підтвердження відсутності планових і 

позапланових ревізій чи перевірок у вказаному періоді; 10) обґрунтування 

можливості отримання під час проведення позапланової ревізії, перевірки доказів, 

які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення 

для з’ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили; 11) строк 

проведення позапланової ревізії, перевірки.  

3. До клопотання слідчого, прокурора про проведення позапланової ревізії, 

перевірки додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання; підтвердження 

повноважень слідчого, прокурора; копія матеріалів кримінального провадження, які 
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свідчать про необхідність проведення позапланової ревізії, перевірки та 

обґрунтовують клопотання. 

4. Клопотання про проведення позапланової ревізії, перевірки розглядається за 

участю слідчого або прокурора, представника юридичної особи або її 

відокремленого підрозділу, фізичної особи-підприємця, щодо яких планується 

проведення позапланової ревізії, перевірки, не пізніше п’яти днів із дня його 

надходження до суду. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з 

клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза 

зміни або знищення документів, які є предметом позапланової ревізії, перевірки, 

клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, щодо якої 

планується проведення позапланової перевірки, ревізії. Учасникам розгляду 

клопотання повідомляється про місце та час його розгляду, проте їх неприбуття не 

перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли їх участь визнана слідчим 

суддею обов’язковою. 

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін 

кримінального провадження або за власною ініціативою дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для вирішення питання про призначення 

позапланової ревізії, перевірки. 

6. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог частини 2 ст. 245-1 цього Кодексу, повертає його прокурору, про що 

постановляє ухвалу. 

7. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про призначення 

позапланової ревізії, перевірки, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) 

результати позапланової ревізії, перевірки мають значення для кримінального 

провадження; 3) результати позапланової ревізії, перевірки можуть бути доказами 

під час судового розгляду; 4) за встановлених обставин ревізія є найбільш 

доцільним та ефективним способом отримання інформації, яка має значення для 

досудового розслідування. 
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8. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення позапланової ревізії, 

перевірки повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених 

цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) правову підставу для проведення 

позапланової ревізії, перевірки; 2) відомості про юридичну особу або її 

відокремлений підрозділ, фізичну особу – підприємця, в якому призначається 

проведення позапланової ревізії, перевірки; 3) вид позапланової ревізії, перевірки, 

яку призначено; 4) зазначення періоду часу, за який призначається проведення 

позапланової ревізії, перевірки; 5) можливість використання результатів акта ревізії, 

перевірки як доказу у кримінальному провадженні; 6) установу, якій доручається 

проведення позапланової ревізії, перевірки; 7) перелік питань, які необхідно 

з’ясувати в ході проведення позапланової ревізії, перевірки; 8) строки проведення 

позапланової ревізії, перевірки. 

9. Копія ухвали надсилається слідчим, прокурором установі, якій доручено 

проведення позапланової ревізії, перевірки, не пізніше дня, наступного за днем її 

винесення.  

10. Ухвала суду про проведення позапланової ревізії, перевірки може бути 

оскаржена в апеляційному порядку.» (Додаток Е). 

Таким чином, процесуальна регламентація повноважень слідчого судді щодо 

надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному 

провадженні забезпечить законність дій слідчого судді, створить передумови єдиної 

правозастосовної практики та сприятиме підвищенню ефективності захисту прав 

учасників кримінального провадження та дієвості досудового розслідування. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Повноваження слідчого судді щодо захисту прав людини, передбачені 

ст. 206 КПК України полягають у здійсненні оцінки законності затримання особи, 

встановленні факту порушення прав людини та у звільненні її у випадку визнання 

затримання незаконним, вжитті необхідних заходів для забезпечення прав 

затриманої особи чи особи, яка утримується під вартою. Для оцінки законності 

затримання слідчий суддя повинен встановити дотримання процесуальної форми 

щодо затримання особи, вислухати особу, що скаржиться, безпосередньо в суді, 

дослідити докази законності затримання.  

Під час реалізації своїх повноважень щодо захисту прав людини в порядку ст. 

206 КПК України слідчі судді зобов’язані оцінювати процесуальні та матеріальні 

умови затримання особи. Під процесуальними умовами мається на увазі дотримання 

процесуальної форми, встановленої законодавством. Розгляд матеріальних умов 

передбачає собою обов’язок слідчого судді вислухати особу, що скаржиться, 

безпосередньо в суді, дослідити докази законності затримання. Вони також 

включають в себе і обов’язок перевірки слідчим суддею умов, в яких утримується 

особа.  

Ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової 

особи забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою, 

постановляється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого 

тримається така особа, невідкладно – не пізніше 32 годин з моменту отримання 

інформації про порушення прав.  

 Формою звернення до слідчого судді є скарга. За результатами розгляду 

скарги поставляється ухвала про задоволення скарги, про відмову в задоволення 

скарги, про спрямування скарги за належністю. У випадку звернення зі скаргою до 

слідчого судді з порушенням правил підсудності слідчий суддя повинен вжити 

активних заходів, спрямованих на відновлення порушених прав та забезпечити 

розгляд такої скарги шляхом її скерування слідчому судді, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться особа, що звернулась зі скаргою, за належністю. 
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Відсутність законодавчо регламентованої процедури, а також технічної 

можливості зареєструвати ухвалу, винесену за ініціативою слідчого судді в 

Автоматизованій системі документообігу суду та ЄДРСР, унеможливлює реалізацію 

слідчим суддею повноважень, передбачених ч. 2 ст. 206 КПК України, повною 

мірою. Ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової 

особи, під вартою яких тримається особа, щодо якої наявні відомості про незаконне 

затримання, негайно доставити цю особу для з’ясування підстав позбавлення 

свободи, винесена слідчим суддею за власною ініціативою в порядку ст. 206 КПК 

України, повинна обов’язково бути внесена до ЄДРСР. 

Перебування особи на волі на момент звернення зі скаргою на незаконне 

затримання не є підставою для відмови у розгляді скарги. Слідчий суддя 

зобов’язаний перевірити законність затримання на вимогу затриманої особи або її 

захисника та встановити факт порушення прав людини незалежно від того, 

перебуває особа під вартою чи ні.  

Заява про відкликання скарги чи залишення скарги без розгляду у зв’язку з 

обставинами, не пов’язаними з ч. 8 ст. 206 КПК України, не позбавляє слідчого 

суддю обов’язку реалізації повноважень щодо захисту прав людини в порядку ст. 

206 КПК України.  

Обґрунтовано доцільність законодавчої регламентації строку постановлення 

ухвали, якою слідчий суддя повинен зобов’язати орган державної влади чи 

службову особу, під вартою яких тримається особа, доставити її для з’ясування 

підстав позбавлення свободи – невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту 

отримання відомостей, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, що незаконно затримана або 

тримається під вартою за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, 

або не звільнена з-під варти після внесення застави. 

2.  Реалізація повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на 

примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи полягає в 

недопущенні безпідставного втручання у недоторканність особи та у визначенні 
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меж допустимого обмеження прав особи, яких вона зазнає під час слідчої 

(розшукової) дії, про яку йде мова. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження постановляє ухвалу про 

задоволення клопотання, про повернення клопотання або про відмову у його 

задоволенні. До підстав для повернення клопотання належить: неявка без поважної 

причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання; відсутність 

документів, що підтверджують повноваження особи, яка звернулася з клопотанням; 

недотримання вимог до клопотання, передбачених частинами 2, 3 ст. 160 КПК 

України; непідтримання клопотання стороною, яка його подала; недоведення 

обставин, які свідчать про відсутність добровільної згоди особи надати біологічні 

зразки. Слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, 

якщо слідчий, прокурор, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК 

України, не доведе: наявність факту призначення експертизи; те, що для 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, 

необхідно проведення експертиз, які потребують відбирання біологічних зразків для 

дослідження. 

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження вважається таким, 

що не суперечить вимогам Конвенції й може бути використане як доказ, якщо: 

біологічні зразки для дослідження утворені в результаті природної життєдіяльності 

особи; примус, який застосовується, не досягає мінімального рівня жорстокості; 

застосування примусового відбирання біологічних зразків для дослідження є 

співмірним із необхідністю отримання доказів по справі. Надання дозволу на 

відбирання для дослідження біологічних зразків, які утворилися в результаті 

природного циклу життєдіяльності особи, не порушує права особи не свідчити 

проти себе.  

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження має здійснюватися 

в умовах медичного закладу, при дотриманні санітарних норм, що виключало б 

можливі шкідливі наслідки для здоров’я особи, у якої вони відбираються. В ухвалі 

про задоволення клопотання слідчий суддя зобов’язаний зазначити установу, якій 
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доручається проведення примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження.  

Визначено, що «біологічні зразки для дослідження» – біологічний матеріал, 

який утворився в результаті життєдіяльності особи, існує незалежно від її 

волевиявлення, містить у собі ознаки і властивості конкретної особи та дає 

можливість ідентифікувати її шляхом безпосереднього дослідження.  

Зокрема, біологічними зразками для дослідження є: потожирові виділення, 

райдужна оболонка ока, кров, слина, піт, сперма, волосся, кістки, органи і тканини 

людського організму. 

Почерк і папілярні візерунки, інші об’єкти дослідження, які відображають 

фізіологічні та анатомічні ознаки особи, але не є об’єктами, пов’язаними із 

життєвим циклом людини, не можуть бути вилучені відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК 

України. З огляду на це, клопотання учасників кримінального провадження про 

примусове відбирання почерку та папілярних візерунків як біологічних зразків в 

порядку ч. 3 ст. 245 КПК України не може бути задоволене. 

З огляду на розроблене нами визначення, такі об’єкти дослідження, як мова, 

звук, голос, рукописний почерк, взірці пальців рук, зліпки зубів, сліди ніг, хода, не є 

біологічними зразками, оскільки не належать до біологічного матеріалу та не 

відповідають критерію безпосередності дослідження. 

Обґрунтовано необхідність покладення на особу, яка ініціює розгляд 

клопотання, обов’язку зазначати в клопотанні: установу, в якій планується 

відбирання біологічних зразків для дослідження; обґрунтування необхідності 

вилучення біологічного зразка та його приналежність до такого; підстави, які 

свідчать про безпечність відбирання біологічних зразків для дослідження для життя 

і здоров’я особи. 

3. Надання дозволу на проведення позапланових ревізій, перевірок у 

кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді, в рамках 

яких він здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні. 
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Визначення правової природи позапланової ревізії та перевірки свідчить, що їх 

слід віднести до слідчої (розшукової) дії, оскільки вони є видом пізнавальної 

діяльності слідчого, прокурора, спрямовані на отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, їх результати 

сприяють встановленню обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та забезпечують реалізацію завдань кримінального судочинства щодо 

повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення.  

Змістом повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні є встановлення 

підстав для проведення позапланової ревізії чи перевірки.  

За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення 

позапланової ревізії, перевірки слідчий суддя постановляє ухвалу про: задоволення 

клопотання; відмову у задоволенні клопотання; повернення клопотання. Підставою 

для повернення клопотання є недотримання встановлених КПК України вимог до 

клопотання, звернення з клопотанням з порушенням правил підсудності. Підставою 

для відмови у задоволенні клопотання є недоведення того, що: було вчинено 

кримінальне правопорушення; результати позапланової ревізії, перевірки мають 

значення для кримінального провадження; результати позапланової ревізії, 

перевірки можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених 

обставин ревізія є найбільш доцільним та ефективним способом отримання 

інформації, яка має значення для досудового розслідування. 

До підстав для проведення позапланової ревізії, перевірки належить: наявність 

відомостей, отриманих за результатами попередньої бухгалтерської перевірки чи 

довідки спеціаліста, які свідчать про доцільність проведення такої ревізії, перевірки; 

встановлення даних, які свідчать про підроблення та інші фальсифікації фінансово-

господарських документів; наявність даних, які свідчать про існування фінансово-

господарських взаємовідносин із підозрюваним, юридичною особою, щодо якої 

здійснюється провадження; наявність скарги, поданої підконтрольною установою, 

про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового 
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контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, перевірки; 

отримання відомостей від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною 

установою про порушення, допущені під час ведення фінансово-господарської 

документації. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розроблення теоретичних 

положень і рекомендацій, спрямованих на вдосконалення повноважень слідчого 

судді щодо здійснення судового контролю, та сформульовано висновки, пропозиції і 

рекомендації, основними з яких є такі: 

1. Сучасний стан наукового дослідження характеризується широкою 

джерельною базою. Найбільш ґрунтовні розробки питання реалізації повноважень 

слідчого судді щодо здійснення судового контролю відбувалися по окремих 

напрямах, зокрема щодо заходів забезпечення кримінального провадження та 

повноважень слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час досудового розслідування. Водночас не були 

досліджені повноваження слідчого судді щодо надання дозволів на примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження та на проведення позапланових 

перевірок і ревізій у кримінальному провадженні.  

Наукові джерела, пов’язані з дослідженням інституту слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю, згруповано за основними напрямами дослідження: 

загальних аспектів інституту слідчого судді; загальних повноважень слідчого судді; 

проблем інституту оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого чи прокурора 

під час досудового розслідування; повноважень слідчого судді щодо надання 

дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального провадження та на 

проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій; стосовно 

судового контролю за захистом прав людини.  

На сьогодні повноваження слідчого судді щодо здійснення судового контролю 

у кримінальному проваджені потребують значного переосмислення, містять низку 

неврегульованих КПК України прогалин та суперечностей. Серед науковців 

відсутня єдність поглядів на класифікацію повноважень слідчого судді на стадії 

досудового розслідування. Проблемні питання реалізації повноважень щодо надання 

дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження та щодо 
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надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій наразі достатньою 

мірою не досліджено.  

Розроблення цієї тематики, яке б відповідало сучасному законодавству та 

вирішувало проблемні питання, що виникають у зв’язку з цим на практиці під час 

досудового розслідування, сприятиме як оптимізації досудового розслідування, так і 

вирішенню низки теоретичних питань. 

2. Залежно від виду процесуальної дії, щодо якої здійснюється судовий 

контроль, повноваження слідчого судді поділяються на: ті, що реалізуються: при 

розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування (правовідновлювальні); при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян; про 

розгляді клопотань щодо надання дозволу на проведення інших слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, метою яких є сприяння 

сторонам у збиранні доказів; при розгляді клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені до 

постановлення ухвали слідчого судді у виняткових випадках; при розгляді 

клопотань про надання дозволу на застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження їх зміну чи скасування; при виконанні загальних обов’язків судді щодо 

захисту прав людини в порядку ст. 206 КПК України; при розгляді клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення 

кримінального провадження в порядку міжнародного співробітництва; під час 

розгляду клопотань про надання дозволу на проведення інших процесуальних дій, 

які потребують здійснення судового контролю (поновлення пропущених 

процесуальних строків, тощо). За етапами реалізації повноваження поділяються на 

підготовчі та наступні. За строками, протягом яких слідчий суддя повинен 

реалізувати повноваження щодо розгляду скарг та клопотань: ті, які повинні бути 

реалізовані невідкладно; ті, які повинні бути реалізовані протягом шести годин; ті, 

які можуть бути реалізовані протягом двох днів з дня надходження; ті, які повинні 

бути реалізовані протягом сімдесяти двох годин з моменту надходження 
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клопотання; ті, які можуть бути реалізовані протягом трьох днів з дня надходження; 

ті, які можуть бути реалізовані не пізніше п’яти днів (розгляд клопотання про 

залучення експерта; ті, які можуть бути реалізовані не пізніше десяти днів з дня 

надходження до суду. За видами процесуальних рішень слідчий суддя 

уповноважений постановляти ухвалу про: задоволення клопотання чи скарги; 

відмову у задоволенні клопотання чи скарги; відмову у відкритті провадження за 

скаргою; повернення клопотання чи скарги; залишення без розгляду клопотання чи 

скарги; ухвали, які виносяться слідчим суддею за власною ініціативою.  

Відсутня регламентація видів процесуальних рішень, які уповноважений 

постановляти слідчий суддя. Зокрема, не регламентовано можливість винесення 

ухвали про відмову у задоволенні клопотання про: привід; накладення грошового 

стягнення на особу; тимчасовий доступ до речей і документів; допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; залучення 

експерта; примусове відібрання біологічних зразків у особи. 

Не регламентовано можливість винесення ухвали про повернення клопотання 

про: привід; накладення грошового стягнення; тимчасовий доступ до речей і 

документів; обрання запобіжних заходів; дозвіл на затримання з метою приводу; 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; 

обшук житла чи іншого володіння особи; огляд житла чи іншого володіння особи; 

огляд трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи іншого володіння 

особи; примусове відібрання біологічних зразків у особи; негласні слідчі 

(розшукові) дії.  

Крім того, не у всіх випадках законодавством визначено строки реалізації 

повноважень слідчим суддею під час розгляду клопотань про надання дозволу на 

проведення деяких заходів забезпечення кримінального провадження та при 

розгляді клопотань про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

3. До повноважень слідчого судді при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування належать: 

перевірка наявності підстав для повернення скарги, передбачених ч. 2 ст. 304 КПК 
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України, зокрема з’ясування дотримання строків подання скарги, дотримання 

правил підсудності при зверненні зі скаргою, наявність у суб’єкта звернення права 

на подання відповідної скарги; перевірка наявності підстав для відмови у відкритті 

провадження за скаргою, а саме встановлення процесуальних підстав для 

оскарження рішення, дії чи бездіяльності, зазначеної у скарзі (ч. 4 ст. 304 КПК 

України); перевірка наявності підстав для закриття провадження за скаргою, що 

визначені ч. 2 ст. 305 КПК України; здійснення оцінки правомірності рішень, дій чи 

бездіяльності слідчого або прокурора, що оскаржуються, вивчення матеріалів, 

долучених до скарги, та здійснення їх аналізу, прийняття рішення. За результатами 

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування 

слідчий суддя приймає одне з наступних рішень: про повернення скарги; про 

відмову у відкритті провадження; про закриття провадження за скаргою; про 

задоволення чи відмову в задоволенні скарги.  

Класифіковано повноваження слідчого судді щодо здійснення судового 

контролю у кримінальному провадженні (залежно від виду процесуальної дії, щодо 

якої здійснюється судовий контроль; за етапами реалізації повноважень; за строком 

протягом якого слідчий суддя зобов’язаний реалізувати повноваження; за видами 

рішень).  

Відповідно до потреб правозастосовної практики слідчих суддів 

запропоновано механізм розгляду скарги у разі систематичної неявки скаржника в 

судове засідання. У разі третьої неявки в судове засідання особи, що звернулась зі 

скаргою, повідомленої про місце, дату та час розгляду у спосіб, передбачений ст. 

135 КПК України, без поважних причин чи без повідомлення про причини 

неприбуття, за умови, якщо в розгляді скарги не приймає участі захисник чи 

представник особи, що звернулась зі скаргою, та відсутнє клопотання про розгляд 

скарги у відсутність особи, слідчий суддя має право постановити ухвалу про 

повернення скарги без розгляду. Також запропоновано врегулювати можливість 

розгляду скарги без участі її ініціатора. Розгляд скарги може проводитись без участі 

особи, що звернулась зі скаргою, якщо в судовому засіданні присутній її захисник 
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чи представник, або такою особою подано клопотання про розгляд скарги без її 

участі. 

Строк подання скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора пропонується 

обчислювати з наступного дня за тим, у який закінчився перебіг строку, визначеного 

для вчинення покладених на слідчого, прокурора обов’язків. Бездіяльність, яка 

полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, слід вважати безперервною. 

Вона може бути припинена за рішенням слідчого судді. Скарга на такий вид 

бездіяльності не підлягає поверненню слідчим суддею на підставі п.3 ч. 2 ст. 304 

КПК України. 

Під час реалізації повноважень слідчим суддею щодо розгляду скарги на 

рішення слідчого чи прокурора про закриття кримінального провадження доцільно 

передбачити можливість витребування матеріалів закритого кримінального 

провадження та винесення ухвали про витребування таких матеріалів.  

4. До повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, належать: 

застосування наслідків неявки ініціатора клопотання та вирішення питання щодо 

можливості розгляду клопотання без його участі; перевірка підстав для повернення 

клопотання; вирішення заявлених в судовому засіданні клопотань; дослідження 

матеріалів, що мають значення для вирішення клопотання; встановлення строку, 

необхідного для провадження слідчої (розшукової) дії; аналіз матеріалів, долучених 

до клопотання, їх оцінка; визначення можливості отримання доказів, які мають 

суттєве значення для кримінального провадження, у спосіб, не пов’язаний із 

втручанням у права людини; прийняття рішення щодо можливості надання дозволу 

на проведення слідчих (розшукових) дій та винесення відповідної ухвали.  

Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права і свободи громадян, класифіковано за предметом 

реалізації та поділено на: ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового 

контролю при наданні дозволу на втручання в недоторканність житла особи; ті, 
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реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні дозволу 

на втручання у приватне життя особи; ті, реалізація яких спрямована на здійснення 

судового контролю при наданні дозволу на втручання в таємницю спілкування. За 

етапами реалізації повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань про 

надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян, можна 

поділити на: підготовчі та наступні. За формою гласності повноваження слідчого 

судді поділяються на ті, реалізація яких пов’язана з можливістю розголошення 

методів проведення слідчої (розшукової) дії, та ті, які реалізуються щодо слідчих 

(розшукових) дій, відомості про факт і методи проведення яких не підлягають 

розголошенню. За строком реалізації повноваження слідчого судді можна поділити 

на ті, які повинні бути реалізовані: протягом шести годин; у день надходження; не 

пізніше п’яти днів з дня надходження клопотання до суду. За забезпеченням 

таємниці досудового розслідування під час розгляду клопотань, повноваження 

слідчого судді поділяються на: ті, які реалізуються в закритому судовому засіданні; 

ті, які реалізуються у відкритому судовому засіданні. Залежно від рішення слідчого 

судді: повноваження щодо задоволення клопотання; повноваження щодо відмови у 

задоволенні клопотання; повноваження щодо повернення клопотання про 

проведення експертизи. Обґрунтовано необхідність запровадження повноважень 

щодо винесення ухвали про повернення клопотань і щодо надання дозволу на 

здійснення інших слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. 

Така ухвала може бути винесена слідчим суддею у разі, якщо клопотання подано без 

додержання вимог, які висуваються до нього, або з порушенням правил підсудності.  

5. Зміст повноважень слідчого судді при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження полягає у: 

здійсненні оціночної діяльності, а саме у визначенні мети і підстав застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження; перевірці правомочності та 

належності суб’єкта, який звернувся з клопотанням; вивченні наданих матеріалів; 

перевірці правових підстав застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження та обґрунтованості клопотання; встановленні обґрунтованості підозри; 
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визначенні співмірності потреб досудового розслідування ступеню втручання у 

права і свободи особи, про який зазначається в клопотанні; визначенні можливості 

виконання завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із 

клопотанням; оцінці можливості без застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть бути 

використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального 

провадження; дослідженні доказів, що підтверджують обставини, на які 

посилаються сторони; перевірці наявності підстав, які унеможливлюють 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження; визначенні строку 

застосування заходу забезпечення кримінального провадження; визначенні 

процесуального статусу суб’єкта, щодо якого слідчий, прокурор просить 

застосувати захід забезпечення кримінального провадження, прийняття рішення 

щодо наявності чи відсутності підстав для надання дозволу на застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та винесення відповідної ухвали. 

Повноваження слідчого судді при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення заходів забезпечення кримінального провадження класифіковано: за 

видами заходів забезпечення кримінального провадження повноваження слідчого 

судді можна поділити на три групи: ті, що реалізуються під час розгляду клопотання 

про надання дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального 

провадження, пов’язаних із застосуванням кримінального процесуального примусу; 

ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про надання дозволу на проведення 

заходів забезпечення кримінального провадження, пов’язаних із виникненням 

певних процесуальних обов’язків у учасників кримінальних процесуальних 

правовідносин; ті, що реалізуються під час розгляду клопотання про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження, 

пов’язаних з обмеженням особистої свободи та недоторканності. За етапами 

реалізації повноваження слідчого судді щодо розгляду клопотань про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження можна 

поділити на дві групи: підготовчі та наступні. За строками, протягом яких слідчий 

суддя повинен реалізувати повноваження, їх можна поділити на п’ять груп: ті, які 
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потребують невідкладної реалізації повноважень, тобто такі, які повинні бути 

реалізовані в день надходження до суду клопотання; ті, що можуть бути реалізовані 

протягом двох днів; такі, що можуть бути реалізовані протягом сімдесяти двох 

годин; такі, що можуть бути реалізовані протягом трьох днів; повноваження, строк 

реалізації яких не визначено в КПК України або визначено умовно. За необхідністю 

здійснення виклику (повідомлення) осіб, щодо яких вирішується питання про 

застосовування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування таких 

заходів) повноваження поділяються на такі, для реалізації яких потрібно здійснити 

судовий виклик осіб, щодо яких вирішується питання про застосовування заходів 

забезпечення кримінального провадження (скасування таких заходів) для участі у 

розгляді клопотання, та такі, для реалізації яких не потрібно здійснення виклику 

зазначених осіб. За суб’єктом ініціювання клопотання можна поділити на такі, які 

реалізуються за ініціативою учасників кримінального провадження; такі, які 

реалізуються як за ініціативою учасників кримінального провадження, так і за 

ініціативою слідчого судді. Повноваження за видами судових рішень, що 

поставляється за результатами розгляду клопотань, можна поділити на: задоволення 

клопотання; скасування ухвали про застосування заходу забезпечення 

кримінального провадження; відмову у задоволенні клопотання; про повернення 

клопотання.  

Визначено строк реалізації повноважень щодо розгляду клопотання про 

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Запропоновано 

покласти на слідчого суддю обов’язок невідкладно, протягом 24 годин з моменту 

надходження, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у разі існування 

загрози знищення речей та документів. За умови необхідності забезпечення слідчим 

суддею явки учасників кримінального провадження для участі у судовому розгляді, 

тобто, коли існування загрози знищення речей і документів не доведено, слідчий 

суддя зобов’язаний розглянути клопотання протягом трьох днів з дня його 

надходження до суду, з участю сторони кримінального провадження, яка подала 

клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.  
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6. Повноваження слідчого судді щодо захисту прав людини, передбачені 

ст. 206 КПК України, полягають у здійсненні оцінки законності затримання особи, 

встановленні факту порушення прав людини та у звільненні її у випадку визнання 

затримання незаконним, вжитті необхідних заходів для забезпечення прав 

затриманої особи чи особи, яка утримується під вартою. Для оцінки законності 

затримання слідчий суддя повинен встановити дотримання процесуальної форми 

щодо затримання особи, вислухати особу, що скаржиться, безпосередньо в суді, 

дослідити докази законності затримання.  

Ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової 

особи забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою, 

постановляється слідчим суддею, в межах територіальної юрисдикції якого 

тримається така особа, невідкладно – не пізніше 32 годин з моменту отримання 

інформації про порушення прав.  

Формою звернення до слідчого судді є скарга. За результатами розгляду 

скарги поставляється ухвала про задоволення скарги, про відмову в задоволення 

скарги, про спрямування скарги за належністю. У випадку звернення зі скаргою до 

слідчого судді з порушенням правил підсудності слідчий суддя повинен вжити 

активних заходів, спрямованих на відновлення порушених прав та забезпечити 

розгляд такої скарги шляхом її скерування слідчому судді, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться особа, що звернулась зі скаргою, за належністю. 

Відсутність законодавчо регламентованої процедури, а також технічної 

можливості зареєструвати ухвалу, винесену за ініціативою слідчого судді в 

Автоматизованій системі документообігу суду та ЄДРСР, унеможливлює реалізацію 

слідчим суддею повноважень, передбачених ч. 2 ст. 206 КПК України, повною 

мірою. Ухвала про зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової 

особи, під вартою яких тримається особа, щодо якої наявні відомості про незаконне 

затримання, негайно доставити цю особу для з’ясування підстав позбавлення 

свободи, винесена слідчим суддею за власною ініціативою в порядку ст. 206 КПК 

України, повинна обов’язково бути внесена до ЄДРСР. 
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Перебування особи на волі на момент звернення зі скаргою на незаконне 

затримання не є підставою для відмови у розгляді скарги. Слідчий суддя 

зобов’язаний перевірити законність затримання на вимогу затриманої особи або її 

захисника та встановити факт порушення прав людини незалежно від того, 

перебуває особа під вартою чи ні.  

Заява про відкликання скарги чи залишення скарги без розгляду у зв’язку з 

обставинами, не пов’язаними з ч. 8 ст. 206 КПК України, не позбавляє слідчого 

суддю обов’язку реалізації повноважень щодо захисту прав людини в порядку ст. 

206 КПК України.  

Обґрунтовано доцільність законодавчої регламентації строку постановлення 

ухвали, якою слідчий суддя повинен зобов’язати орган державної влади чи 

службову особу, під вартою яких тримається особа, доставити її для з’ясування 

підстав позбавлення свободи – невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту 

отримання відомостей, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду знаходиться особа, що незаконно затримана або 

тримається під вартою за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, 

або не звільнена з-під варти після внесення застави.  

7. Реалізація повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на 

примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи полягає в 

недопущенні безпідставного втручання у недоторканність особи та у визначенні 

меж допустимого обмеження прав особи, яких вона зазнає під час слідчої 

(розшукової) дії, про яку йде мова. 

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання про примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження постановляє ухвалу про 

задоволення клопотання, про повернення клопотання або про відмову у його 

задоволенні. До підстав для повернення клопотання належить: неявка без поважної 

причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання; відсутність 

документів, що підтверджують повноваження особи, яка звернулася з клопотанням; 

недотримання вимог до клопотання, передбачених частинами 2, 3 ст. 160 КПК 

України; непідтримання клопотання стороною, яка його подала; недоведення 
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обставин, які свідчать про відсутність добровільної згоди особи надати біологічні 

зразки. Слідчий суддя постановляє ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, 

якщо слідчий, прокурор, крім обставин, передбачених частиною п’ятою ст. 163 КПК 

України, не доведе: наявність факту призначення експертизи; те, що для 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, 

необхідно проведення експертиз, які потребують відбирання біологічних зразків для 

дослідження. 

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження вважається таким, 

що не суперечить вимогам Конвенції й може бути використане як доказ, якщо: 

біологічні зразки для дослідження утворені в результаті природної життєдіяльності 

особи; примус, який застосовується, не досягає мінімального рівня жорстокості; 

застосування примусового відбирання біологічних зразків для дослідження є 

співмірним із необхідністю отримання доказів по справі. Надання дозволу на 

відбирання для дослідження біологічних зразків, які утворилися в результаті 

природного циклу життєдіяльності особи, не порушує права особи не свідчити 

проти себе.  

Примусове відбирання біологічних зразків для дослідження має здійснюватися 

в умовах медичного закладу, при дотриманні санітарних норм, що виключало б 

можливі шкідливі наслідки для здоров’я особи, у якої вони відбираються. В ухвалі 

про задоволення клопотання слідчий суддя зобов’язаний зазначити установу, якій 

доручається проведення примусового відбирання біологічних зразків для 

дослідження.  

Визначено, що «біологічні зразки для дослідження» – біологічний матеріал, 

який утворився в результаті життєдіяльності особи, існує незалежно від її 

волевиявлення, містить у собі ознаки і властивості конкретної особи та дає 

можливість ідентифікувати її шляхом безпосереднього дослідження.  

Зокрема, біологічними зразками для дослідження є: потожирові виділення, 

райдужна оболонка ока, кров, слина, піт, сперма, волосся, кістки, органи і тканини 

людського організму. 
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Почерк і папілярні візерунки, інші об’єкти дослідження, які відображають 

фізіологічні та анатомічні ознаки особи, але не є об’єктами, пов’язаними із 

життєвим циклом людини, не можуть бути вилучені відповідно до ч. 3 ст. 245 КПК 

України. З огляду на це, клопотання учасників кримінального провадження про 

примусове відбирання почерку та папілярних візерунків як біологічних зразків в 

порядку ч. 3 ст. 245 КПК України не може бути задоволене. 

З огляду на наведене визначення, такі об’єкти дослідження, як мова, звук, 

голос, рукописний почерк, взірці пальців рук, зліпки зубів, сліди ніг, хода, не є 

біологічними зразками, оскільки не належать до біологічного матеріалу та не 

відповідають критерію безпосередності дослідження. 

Обґрунтовано необхідність покладення на особу, яка ініціює розгляд 

клопотання, обов’язку зазначати в клопотанні: установу, в якій планується 

відбирання біологічних зразків для дослідження; обґрунтування необхідності 

вилучення біологічного зразка та його приналежність до такого; підстави, які 

свідчать про безпечність відбирання біологічних зразків для дослідження для життя 

і здоров’я особи. 

8. Надання дозволу на проведення позапланових ревізій, перевірок у 

кримінальному провадженні віднесено до повноважень слідчого судді, в рамках 

яких він здійснює судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у 

кримінальному провадженні. 

Визначення правової природи позапланової ревізії та перевірки свідчить, що їх 

слід віднести до слідчої (розшукової) дії, оскільки вони є видом пізнавальної 

діяльності слідчого, прокурора, спрямовані на отримання доказів або перевірку вже 

отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, їх результати 

сприяють встановленню обставин, що мають значення для кримінального 

провадження та забезпечують реалізацію завдань кримінального судочинства щодо 

повного, швидкого та неупередженого розслідування кримінального 

правопорушення.  
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Змістом повноважень слідчого судді щодо надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні є встановлення 

підстав для проведення позапланової ревізії чи перевірки.  

За результатами розгляду клопотання про надання дозволу на проведення 

позапланової ревізії, перевірки слідчий суддя постановляє ухвалу про: задоволення 

клопотання; відмову у задоволенні клопотання; повернення клопотання. Підставою 

для повернення клопотання є недотримання встановлених КПК України вимог до 

клопотання, звернення з клопотанням з порушенням правил підсудності. Підставою 

для відмови у задоволенні клопотання є недоведення того, що: було вчинено 

кримінальне правопорушення; результати позапланової ревізії, перевірки мають 

значення для кримінального провадження; результати позапланової ревізії, 

перевірки можуть бути доказами під час судового розгляду; за встановлених 

обставин ревізія є найбільш доцільним та ефективним способом отримання 

інформації, яка має значення для досудового розслідування. 

До підстав для проведення позапланової ревізії, перевірки належить: наявність 

відомостей, отриманих за результатами попередньої бухгалтерської перевірки чи 

довідки спеціаліста, які свідчать про доцільність проведення такої ревізії, перевірки; 

встановлення даних, які свідчать про підроблення та інші фальсифікації фінансово-

господарських документів; наявність даних, які свідчать про існування фінансово-

господарських взаємовідносин із підозрюваним, юридичною особою, щодо якої 

здійснюється провадження; наявність скарги, поданої підконтрольною установою, 

про порушення законодавства посадовими особами органу державного фінансового 

контролю під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, перевірки; 

отримання відомостей від особи, яка мала правові відносини з підконтрольною 

установою про порушення, допущені під час ведення фінансово-господарської 

документації. 

9. Розроблено рекомендації стосовно вдосконалення кримінального 

процесуального законодавства, яке регламентує повноваження слідчого судді щодо 

здійснення судового контролю. Зокрема, ст. 132 КПК України запропоновано 

доповнити п. 7 такого змісту: «За результатами розгляду клопотання про надання 
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дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження 

поставляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала може бути про: 1) 

задоволення клопотання; 2) відмову у задоволенні клопотання; 3) повернення 

клопотання». Статтю 163 КПК України запропоновано доповнити пунктом 8 такого 

змісту: «Клопотання слідчого, прокурора про примусове відбирання біологічних 

зразків для дослідження розглядається слідчим суддею не пізніше п’яти днів із дня 

його надходження». Статтю 206 КПК України запропоновано доповнити частиною 

2-1 такого змісту: «На вимогу особи, яка на момент звернення зі скаргою на 

незаконне затримання чи на момент її розгляду звільнена з-під варти, або її 

захисника слідчий суддя зобов’язаний перевірити законність затримання особи 

невідкладно, не пізніше 72 годин з моменту отримання відповідної скарги, та, у разі 

встановлення необґрунтованості затримання особи – постановити ухвалу про 

визнання затримання незаконним». Сформовано пропозиції щодо внесення змін і 

доповнень до статей 160, 234, та запропоновано Главу 20 КПК України «Слідчі 

(розшукові) дії» доповнити ст. 245-1. «Позапланова ревізія, перевірка».  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Додаток А.1 

 

Процесуальні рішення, які приймає слідчий суддя під час здійснення судового 

контролю 

 

№ Процесуальні дії, 

за якими 

здійснюється 

судовий контроль 

Процесуальне рішення слідчого судді 

Про 

задоволення 

клопотання  

Про відмову у 

задоволенні 

Про повернення 

клопотання  

Заходи забезпечення кримінального провадження 

1. Привід (ст. 140 

КПК України) 

Ухвала про 

здійснення 

приводу 

(ст. 142 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 

2. Накладення 

грошового 

стягнення на особу 

(ст. 146 КПК 

України) 

Ухвала про 

накладення 

грошового 

стягнення (ч. 3 

ст. 146 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 

3. Тимчасове 

обмеження у 

користуванні 

спеціальним 

правом (ст. 148 

КПК України) 

Не 

регламентовано 

Слідчий суддя 

відмовляє у 

задоволенні 

клопотання (ч. 1 

ст. 152 КПК 

України) 

Слідчий суддя, 

повертає 

клопотання (ч. 3 

ст. 151 КПК 

України). 

4. Відсторонення від 

посади (ст. 154 

КПК України) 

Ухвала про 

відсторонення 

від посади (ч. 2 

ст. 156 КПК 

України) 

Слідчий суддя 

відмовляє у 

задоволенні 

клопотання (ч. 1 

ст. 157 КПК 

України) 

Слідчий суддя, 

повертає 

клопотання (ч. 2 

ст. 156 КПК 

України) 

5. Тимчасовий доступ 

до речей і 

документів (ст. 159 

КПК України) 

Ухвала про 

надання 

тимчасового 

доступу до 

речей і 

документів (ч. 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 
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5 ст. 163 КПК 

України) 

6. Арешт майна (ст. 

170 КПК України) 

Ухвала про 

задоволення 

клопотання 

(ч. 5 ст. 173 

КПК України) 

Слідчий суддя 

відмовляє у 

задоволенні 

клопотання (ч. 1 

ст. 173 КПК 

України) 

Слідчий суддя, 

повертає 

клопотання (ч. 3 

ст. 172 КПК 

України) 

7. Запобіжні заходи 

(ст. 176 КПК 

України) 

Ухвала про 

задоволення 

клопотання (ч. 

4 ст. 176 КПК 

України) 

Слідчий суддя 

відмовляє у 

задоволенні 

клопотання (ч. 3 

ст. 176 КПК 

України, ч. 2 ст. 

194 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

8. Дозвіл на 

затримання з метою 

приводу (ст. 189 

КПК України) 

Ухвала про 

дозвіл на 

затримання з 

метою приводу 

(ч. 1 ст. 190 

КПК України) 

Слідчий суддя 

відмовляє у 

задоволенні 

клопотання (ч. 4 

ст. 189 КПК 

України) 

 Не 

регламентовано 

Слідчі (розшукові) дії 

1. Допит свідка, 

потерпілого під час 

досудового 

розслідування в 

судовому засіданні 

(ст. 225 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 

2. Обшук житла чи 

іншого володіння 

особи (ст. 234 КПК 

України) 

Дозвіл на 

обшук житла 

чи іншого 

володіння 

особи (ст. 235 

КПК України) 

Відмова у 

задоволенні 

клопотання про 

проведення 

обшуку (ч. 5 

ст.  234 КПК 

України)  

Не 

регламентовано 

3. Огляд житла чи 

іншого володіння 

особи (ст. 234 КПК 

України) 

Дозвіл на 

обшук житла 

чи іншого 

володіння 

особи (ст. 235 

КПК України) 

Відмова у 

задоволенні 

клопотання про 

проведення 

обшуку (ч. 5 

ст. 234 КПК 

України)  

Не 

регламентовано 
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4. Огляд трупа, який 

здійснюється 

одночасно з 

оглядом житла чи 

іншого володіння 

особи (ч. 2 ст. 238 

КПК України)  

Дозвіл на 

обшук житла 

чи іншого 

володіння 

особи (ст. 235 

КПК України) 

Відмова у 

задоволенні 

клопотання про 

проведення 

обшуку (ч. 5 ст. 

234 КПК 

України)  

Не 

регламентовано 

5. Залучення експерта 

(ст. 244 КПК 

України) 

Задоволення 

клопотання 

(ч. 6 ст. 244 

КПК України) 

Не 

регламентовано 

Повернення (ч. 4 

ст. 244 КПК 

України) 

6. Примусове 

відібрання 

біологічних зразків 

у особи (ч. 3 ст. 245 

КПК України) 

Надання 

тимчасового 

доступу (ч. 5 

ст. 163 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

Не 

регламентовано 

7. Аудіо-відео 

контроль особи (ст. 

260 КПК України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

8. Накладення арешту 

на кореспонденцію 

(ст. 261 КПК 

України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

9. Зняття інформації з 

транспортних, 

телекомунікаційних 

мереж (ст. 263 КПК 

України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

10 Зняття інформації з 

електронних 

інформаційних 

систем (ст. 264 

КПК України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 
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12 Обстеження 

публічно 

недоступних місць, 

житла чи іншого 

володіння особи 

(ст. 267 КПК 

України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

13 Установлення 

місцезнаходження 

радіоелектронного 

засобу (ст. 268 КПК 

України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

14 Спостереження за 

особою (ст. 269 

КПК України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

15 Моніторинг 

банківських 

рахунків (ст. 269 

КПК України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

16 Аудіо-, відео 

контроль місця 

(ст. 270 КПК 

України) 

Дозвіл на 

проведення 

негласної 

слідчої 

(розшукової) 

дії (ч. 3 ст. 248 

КПК України) 

Відмова в 

наданні дозволу 

на проведення 

негласної слідчої 

(розшукової) дії 

(ч. 5 ст. 248 КПК 

України) 

Не 

регламентовано 

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора 

 Рішення, дії чи 

бездіяльність 

слідчого, 

прокурора, які 

можуть бути 

оскаржені 

відповідно до ч. 1 

ст. 303 КПК 

України 

Скасування 

рішення 

слідчого чи 

прокурора; 

зобов’язання 

припинити дію; 

зобов’язання 

вчинити певну 

дію; відмова у 

Відмова у 

відкритті 

провадження (ч. 

4 ст. 304 КПК 

України) 

Повернення 

скарги (ч. 6 

ст. 304 КПК 

України) 
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задоволенні 

скарги (ч. 2 

ст. 303 КПК 

України)  
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Додаток А.2 

 

Підсудність розгляду клопотань слідчим суддею щодо судового контролю у 

кримінальному провадженні 

Підсудність розгляду 

клопотань слідчим 

суддею 

Процесуальна дія 

В межах територіальної 

юрисдикції суду, де 

знаходиться орган 

досудового 

розслідування  

Привід (ст. 142 КПК України) 

Накладення грошового стягнення на особу (ст. 146 КПК 

України) 

Тимчасове обмеження у користуванні спеціальним 

правом (ст. 148 КПК України) 

Відсторонення від посади (ст. 154 КПК України) 

Тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159 КПК 

України) 

Арешт майна (ст. 170 КПК України) 

Запобіжні заходи (ст. 176 КПК України) 

Примусове відібрання біологічних зразків у особи (ч. 3 

ст. 245 КПК України) 

Обшук (ст. 234 КПК України) 

Огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК 

України) 

Огляд трупа, який здійснюється одночасно з Оглядом 

житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 238 КПК 

України) 

Огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК 

України) 

В межах територіальної 

юрисдикції 

Апеляційного суду, де 

знаходиться орган 

досудового 

розслідування  

Аудіо-відео контроль особи (ст. 260 КПК України) 

Накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261 КПК 

України) 

Зняття інформації з транспортних, телекомунікаційних 

мереж (ст. 263 КПК України) 

Зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264 КПК України) 

Обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи (ст. 267 КПК України) 

Установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу (ст. 268 КПК України) 
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Спостереження за особою (ст. 269 КПК України) 

В межах місцевого 

суду, на територіальній 

юрисдикції якого 

знаходиться орган 

досудового 

розслідування, а якщо 

подання клопотання  

неможливо у строк, 

передбачений ч. 2 

ст. 211 КПК України – 

в межах місцевого 

суду, на територіальній 

юрисдикції якого особа 

затримана  

Застосування запобіжного заходу після затримання 

особи без ухвали на дозвіл на затримання (ст. 192 КПК 

України) 
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Додаток А.3 

 

Строки реалізації повноважень слідчим суддю щодо судового контролю у 

кримінальному провадженні 

За строками, 

протягом якого 

слідчий суддя 

повинен 

реалізувати 

повноваження 

щодо розгляду 

скарг та клопотань 

Процесуальна дія, щодо якої слідчий суддя повинен 

прийняти рішення 

Невідкладно Клопотання про привід (ст. 142 КПК України); про 

проведення обшуку (ст. 234 КПК України); 

Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, 

обвинуваченого з метою приводу (ч. 2 ст. 189 КПК України 

Протягом шести 

годин 

Негласні слідчі (розшукові) дії ст. ст. 246‒275 КПК 

України) 

Протягом сімдесяти 

двох годин з 

моменту 

надходження 

клопотання 

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, про 

застосування або зміну запобіжного заходу (ст. 186 КПК 

України) 

Скарга на рішення, дію чи бездіяльність під час досудового 

розслідування (ст. 306 КПК України 

Протягом двох днів 

з дня надходження 

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, 

скасування арешту майна (ч. 1 ст. 172 КПК України) 

Протягом трьох днів 

з дня надходження 

Клопотання про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом (ст. 151 КПК України) 

Клопотання про зміну запобіжного заходу (ст. 201 КПК 

України) 

Клопотання про відсторонення від посади (ст.156 КПК 

України) 

Клопотання про продовження строку досудового 

розслідування (ч. 3 ст. 297 КПК України) 

Не пізніше п’яти 

днів 

Клопотання про залучення експерта (ч. 3 ст. 244 КПК 

України) 

Скарга про закриття кримінального провадження (ст. 306 

КПК України) 

Не пізніше десяти 

днів з дня 

надходження 

Клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування (ст. 297-1 КПК України) 
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Додаток Б 

 

Кількість розглянутих слідчими суддями  

клопотань, скарг, заяв під час досудового розслідування 1 

 

№ 

з/п 
Клопотання (скарги, заяви) Надійшло 

Розглянуто 

усього 

з них 

повернуто 

 

задоволено 

(з гр. 3) 

із порушенням 

строків, 

встановлених 

КПК України   

А Б 2 3 4 5 6 

1 Клопотання слідчого, 

прокурора та інших осіб 

(сума рядків 2-15,21-33) про, 

у тому числі: 

597052 591368 13329 483284 1103 

2 

п
р

и
в

ід
 

підозрюваного 549 548 16 396   

3 обвинуваченого  38 36 1 32   

4 свідка 1004 992 30 650   

5 накладення грошового 

стягнення 
220 218 6 108 3 

6 скасування накладення 

грошового стягнення 
33 34 1 18   

7 тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним 

правом 

103 102 6 73   

8 продовження строку 

тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним 

правом 

4 4   3   

9 відсторонення від посади 1472 1468 77 1026 15 

10 продовження строку 

відсторонення від посади 
299 291 7 243   

11 поміщення особи до 

приймальника-розподільника 

для дітей 
42 42   40   

12 скасування поміщення особи до 

приймальника-розподільника 

для дітей 
          

13 продовження поміщення особи 

до приймальника-розподільника 

для дітей 
1 1   1   

14 залученя експерта 153 150 48 38 4 

15 Застосовано запобіжних 

заходів (усього, сума рядків 16-

20) 

58699 56305 1714 35547 86 

16 

у 
т

о
м

у 
ч
и

сл
і 

особисте зобов'язання 8612 8594 70 8045 11 

17 особиста порука                               98 87   62   

18 тримання під вартою                                        40251 37925 1537 18846 55 

19 домашній арешт                  9291 9262 95 8342 15 

20 застава                                                         447 437 12 252 5 

                                                           
1
 Звіт суддів першої інстанції про розгляд матеоріалів кримінального провадження за 2017 рік. За статистичними 

даними Державної судової адміністрації. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2017 
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21 зміну запобіжного заходу 2095 2025 148 753 12 

22 скасування запобіжного заходу 91 90 11 33   

23 продовження строку тримання 

особи під домашнім арештом 
1420 1405 35 1224 2 

24 звернення застави в дохід 

держави 
57 52 6 30   

25 дозвіл на затримання з метою 

приводу 
24992 24639 371 21663 14 

26 застосування запобіжного заходу 

після затримання особи без 

ухвали про дозвіл на затримання 
36 35   33   

27 продовження строків тримання 

під вартою 
6668 6648 56 6201 26 

28  проведення обшуку житла чи 

іншого володіння особи 
118884 118609 2297 96331 81 

29 проникнення до житла чи іншого 

володіння особи 
940 936 12 804   

30 тимчасовий доступ до речей і 

документів 
257744 256255 2020 228838 170 

31 арешт майна 65026 64550 4086 52108 323 

32 скасування арешту майна 17317 16610 992 8147 215 

33  інші клопотання  39165 39323 1389 28944 152 

34 Скарги на дії, рішення чи 

бездіяльність слідчого, 

прокурора та інших осіб  

під час досудового 

розслідування (сума рядків 

35-43) на: 

95004 92897 12758 41630 2036 

35 бездіяльність слідчого, 

прокурора 
74452 72766 10555 31655 1515 

36 рішення слідчого, прокурора 

про зупинення досудового 

розслідування  

259 238 27 65 2 

37 рішення слідчого про 

закриття кримінального 

провадження  

12763 12501 1388 7226 273 

38 рішення прокурора про 

закриття кримінального 

провадження  

1090 1097 167 562 87 

39 рішення прокурора, слідчого 

про відмову у визнанні 

потерпілим  

2118 2042 196 895 38 

40 рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого або прокурора при 

застосуванні заходів безпеки  

99 99 10 36   

41 рішення слідчого, прокурора 

про відмову в задоволенні 

клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих 

(розшукових) дій  

2171 2122 224 752 71 

42 рішення слідчого, прокурора 

про зміну порядку 

досудового розслідування та 

продовження його згідно з 

правилами, передбаченими 

главою 39 КПК 

10 12 2 1   

43 інші скарги 2042 2020 189 438 50 

44 
Заяви про відвід 14661 14392 154 6440 34 
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45 Усього (сума рядків 1, 34, 

44) 
706717 698657 26241 531354 3173 

Кількість клопотань та скарг, 

які надійшли до місцевих судів за 2015-2016 роки  

 

Надійшло за звітній період Роки Динаміка 

2015 2016 абс. % 

Клопотань слідчих органів 470 733 500 529 29 796 6,3 

Скарги на дії слідчих органів 65 576 86 197 20 621 31,4 

 

Кількість скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора у 2015‒

2016 рр. 2 

 

№ Найменування Роки Динаміка 

з/п показників 2015 2016 % 

Усього розглянуто скарг 

1 Надійшло скарг у звітному періоді 65 513 86 167 31,5 

2 Перебувало скарг на розгляді 67 212 89 669 33,4 

3 Повернено 9362 11 067 18,2 

4 Розглянуто скарг (без повернених ) 54 349 73 469 35,2 

5 у тому числі задоволено 

Питома вага від кількості розглянутих, % 

25 121 

46,2 % 

32 138 

43,7 % 

27,9 

6 Залишок нерозглянутих скарг 

Питома вага від кількості тих, що перебували 

на розгляді, % 

3501 

5,2 % 

5133 

5,7 % 

46,6 

у тому числі:  

про бездіяльність слідчого, прокурора (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК) 

1 Надійшло скарг у звітному періоді 45 117 67 114 48,8 

2 Перебувало скарг на розгляді 46 130 69 616 50,9 

                                                           
2
 Стан здійснення судочинства в Україні у 2016 році. Верховний суд України. 2016. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/06EAA6C32D8DE08AC22580E400490AFC 

Аналіз стану здійснення судочинства у 2016 р. (за даними судової статистики). Державна судова адміністрація 

України, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду України. 2016. URL: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/8CB8A0D97939D5B8C2258041004441BB 
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3 Повернено 7162 8942 24,9 

4 Розглянуто скарг (без повернених ) 36 427 56 984 56,4 

5 у тому числі задоволено 

Питома вага від кількості розглянутих, % 

15 851 

43,5 % 

23 231 

40,8 % 

46,6 

6 Залишок нерозглянутих скарг 

Питома вага від кількості тих, що перебували 

на розгляді, % 

2541 

5,5 % 

3690 

5,3 % 

45,2 

на рішення слідчого, прокурора про закриття кримінального провадження 

(пп. 3, 4 ч. 1 ст. 303 КПК) 

1 Надійшло скарг у звітному періоді 13 827 13 006 -5,9 

2 Перебувало скарг на розгляді 14 358 13 783 -4,0 

Із них скарг на рішення слідчого 13 256 12 577 -5,1 

3 Повернуто 1640 1427 -13,0 

4 Розглянуто скарг (без повернених ) 11 977 11 343 -5,3 

Із них скарг на рішення слідчого 11 123 10 411 -6,4 

5 у тому числі задоволено 

Питома вага від кількості розглянутих, % 

7086 

59,2 % 

7048 

62,1 % 

-0,5 

Із них скарг на рішення слідчого 

Питома вага від кількості розглянутих, % 

6606 

59,4 % 

6508 

62,5 % 

-1,5 

6 Залишок нерозглянутих скарг 

Питома вага від кількості тих, що перебували 

на розгляді, % 

741 

5,2 % 

1013 

7,3 % 

36,7 

на рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 7 

ч. 1 ст. 303 КПК) 

1 Надійшло скарг у звітному періоді 1586 1994 25,7 

2 Перебувало скарг на розгляді 1638 2068 26,3 

3 Повернено 100 281 у 2,8 р. 

4 Розглянуто скарг (без повернених ) 1466 1632 11,3 

5 у тому числі задоволено 

Питома вага від кількості розглянутих, % 

523 

35,7 % 

599 

36,7 % 

14,5 



239 

6 Залишок нерозглянутих скарг 

Питома вага від кількості тих, що перебували 

на розгляді, % 

72 

4,4 % 

155 

7,5 % 

у 2,2 р. 

 

 

Розгляд слідчим суддею клопотань під час судового розслідування 
у 2015‒2016 рр. (КПК 2012 р.) 

 

№ 
з/п 

Найменування показників Р О К И Динаміка 
 

2015 2016 % 

Усього розглян уто клопотань 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 470 724 500 528 6,3 

2 Перебувало у провадженні судів 473 260 504 749 6,7 

3 Повернуто клопотань 5240 8951 70,8 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 463 529 485 976 4,8 

5 
у тому числі задоволено 396 897 410 115 3,3 

Питома вага від кількості розглянутих, % 85,6 % 84,4 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 4491 9822 у 2,2 р. 

у тому числі 
про застосування запобіжних заходів (усього) 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 57 129 55 167 -3,4 

2 Перебувало у провадженні судів 58 324 57 974 -0,6 

3 Повернуто клопотань 735 1248 69,8 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 54 566 50 481 -7,5 

5 у тому числі задоволено 39 979 34 177 -14,5 

Питома вага від кількості розглянутих, % 73,3 % 67,7 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 3023 6245 у 2,1 р. 

Із ни 
про застосування запобіжного захо 

х: 
ду у вигляді тримання під вартою 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 34 083 36 812 8,0 

2 Перебувало у провадженні судів 35 219 39 534 12,3 

3 Повернуто клопотань 574 1090 89,9 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 31 700 32 282 1,8 

5 
у тому числі задоволено 18 643 17 369 -6,8 

Питома вага від кількості розглянутих, % 58,8 % 53,8 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 2945 6162 у 2,1 р. 

про продовження строків тримання під вартою 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 6770 5975 -11,7  

2 Перебувало у провадженні судів 6847 6010 -12,2 

3 Повернуто клопотань 53 53 0,0 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 6754 5922 -12,3 

5 
у тому числі задоволено 6385 5595 -12,4 

Питома вага від кількості розглянутих, % 94,5 % 94,5 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 40 35 -12,5 

про застосування особистого зобов’язання 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 13 615 9715 -28,6 

2 Перебувало у провадженні судів 13 635 9740 -28,6 

3 Повернуто клопотань 83 70 -15,7 
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4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 13 529 9647 -28,7 

5 
у тому числі задоволено 12 897 9160 -29,0 

Питома вага від кількості розглянутих, % 95,3 % 95,0 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 23 23 = 

про застосування домашнього арешту 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 8787 8144 -7,3 

2 Перебувало у провадженні судів 8816 8178 -7,2 

3 Повернуто клопотань 63 70 11,1 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 8715 8067 -7,4 

5 
у тому числі задоволено 7969 7316 -8,2 
Питома вага від кількості 
розглянутих, % 91,4 % 90,7 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 38 41 7,9 

про застосування особистої поруки 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 151 106 -29,8 

2 Перебувало у провадженні судів 152 115 -24,3 

3 Повернуто клопотань 2 8 у 4 р. 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 141 99 -29,8 

5 
у тому числі задоволено 121 83 -31,4 

Питома вага від кількості розглянутих, % 85,8 % 83,8 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 9 8 -11,1 

про застосування застави 

1 Надійшло клопотань у звітному періоді 493 390 -20,9 

2 Перебувало у провадженні судів 502 407 -18,9 

3 Повернуто клопотань 13 10 -23,1 

4 Розглянуто клопотань (без повернених ) 481 386 -19,8 

5 у тому числі задоволено 349 249 -28,7 

 Питома вага від кількості розглянутих, % 72,6 % 64,5 % - 

6 Залишок нерозглянутих клопотань 8 11 37,5 

 
 

 

  



241 

Додаток В 

 

Результати опитування 83 слідчих суддів 

(Київська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Вінницька області) 

 

1. Чи доцільно передбачити в КПК України повноваження слідчого 

судді щодо витребування матеріалів закритого кримінального провадження? 

А) Так – 87 % 

Б) Ні – 13 % 

2. Якщо Ви вважаєте за доцільне передбачити в КПК України 

повноваження слідчого судді щодо витребування матеріалів закритого 

кримінального провадження, то який вид процесуального рішення повинен 

постановити слідчий суддя?  

А) Ухвала про витребування матеріалів кримінального провадження – 73 %; 

Б) Ухвала про відкриття провадження за скаргою – 27 %. 

3. Чи виникали в процесі реалізації повноважень під час розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, складнощі, пов’язані із 

систематичною неявкою особи, що звернулась зі скаргою в судове засідання? 

А) Так виникали – 73 %; 

Б) Ні, не виникали – 4 %; 

В) Ваша варіант – 23 %. 
3
 

4. Чи дотримуються розумні строки розгляду скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора при реалізації повноважень слідчим суддею? 

А) Так, дотримуються – 33 %; 

Б) Ні, не дотримуються – 69 %.  

5. Якщо Ваша відповідь ні, то чим обумовлено недотримання розумних 

строків розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора при 

реалізації повноважень слідчим суддею? 

А) Надмірною завантаженістю слідчих суддів – 11 %; 
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Б) Систематичною неявкою особи, що звернулась зі скаргою в судове засідання 

для розгляду скарги – 27 %; 

В) Систематичною неявкою особи, що звернулась зі скаргою в судове засідання 

для розгляду скарги та неможливістю прийняття процесуального рішення за його 

відсутності – 56 %; 

Г) Ваш варіант – 6 %.  

6. Чи вважаєте Ви за доцільне законодавчо визначити порядок залишення 

скарги без розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора? 

А) Так – 26 %; 

Б) Так, за умови, що таке рішення не обмежуватиме прав особи, що звернулась 

зі скаргою на повторне звернення зі скаргою – 62 %; 

В) Ні – 4 %; 

Г) Ваш варіант – 8 %. 

7. Чи належно врегульовані повноваження слідчого судді при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення 

кримінального провадження? 

А) Нечітко регламентовані – 58 %; 

Б) Регламентовані в достатній мірі – 17 %; 

В) Ваш варіант – 25 %. 

8. З якими основними проблемами стикається слідчий суддя при розгляді 

клопотань про надання дозволу на проведення заходів забезпечення 

кримінального провадження? 

А) Неналежна регламентація переліку видів ухвал, які має право постановляти 

слідчий суддя – 48 %;  

Б) Строки розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів 

не визначено – 26 %; 

                                                                                                                                                                                                            
3
 Більшість респондентів вказали, що складнощі, пов’язані із систематичною неявкою в судове засідання скаржника, 

мають місце. Вони спричиняють порушення розумних строків розгляду скарг.  
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В) Відсутні чіткі критерії, за якими слідчий суддя оцінює реальність ризиків і 

потреб досудового розслідування, які свідчать про можливість застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження – 22 %;  

Г) Ваш варіант – 4 %. 

9. Чи виникають у Вас труднощі при застосуванні норм ст. 206 КПК 

України? 

А) Так – 83 %; 

Б) Ні – 17 %. 

10. Чи вважаєте Ви за доцільне законодавчо передбачити строк, впродовж 

якого слідчий суддя повинен реалізувати повноваження щодо захисту прав і 

свобод людини в порядку ст. 206 КПК України? 

А) Так – 58 %;  

Б) Ні – 11 %; 

В) Ваш варіант – 31 %.
4
 

11. Чи постановляли Ви ухвалу про зобов’язання будь-якого органу 

державної влади чи службової особи забезпечити додержання прав особи, яка 

тримається під вартою за власною ініціативою? 

А) Так – 8 %; 

Б) Ні – 78 %;  

В) Ваш варіант – 14.
5
 

12. Якщо ні, то чим обумовлено те, що Ви не постановляли ухвали про 

зобов’язання будь-якого органу державної влади чи службової особи 

забезпечити додержання прав особи, яка тримається під вартою за власною 

ініціативою? 

А) Відсутність технічної можливості зареєструвати в Автоматизованій системі 

документообігу та в ЄРСР ухвалу, винесену за ініціативою слідчого судді – 87 %;  

Б) Відомості, які створюють обґрунтовану підозру, що в межах територіальної 

юрисдикції суду знаходиться особа, позбавлена свободи за відсутності судового 

                                                           
4
 Підтримали необхідність запровадження із наведенням власних аргументів.  

5
 Відповіли негативно з аргументуванням позиції.  
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рішення, яке набрало законної сили, або не звільнена з-під варти після внесення 

застави стали відомі з заяви захисника або самої особи – 8 %; 

В) Слідчому судді не було відомо про випадки, передбачені ч. 2 ст. 206 КПК 

України – 5 %.  

13. Яку форма звернення до слідчого судді в порядку ст. 206 КПК України 

доцільно визначити? 

А) Скарга – 68 %; 

Б) Заява – 18 %; 

В) Довільна форма – 10 %; 

Г) Ваш варіант – 4 %. 

14. Чи повною мірою врегульовано повноваження слідчого судді щодо 

надання дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у 

особи? 

А) Так – 23 %; 

Б) Ні – 77 % 

15. Яким чином Ви приймаєте процесуальне рішення щодо можливості 

надання дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у 

особи у випадку, якщо повноваження не врегульоване КПК України?  

А) Керуюсь загальними засадами розгляду клопотань про надання 

тимчасового доступу до речей і документів – 61 %; 

Б) Керуюсь загальними засадами кримінального процесу – 14 %; 

В) В правозастосовній практиці таких ситуацій не виникало – 7 %;  

Г) Ваш варіант – 18 %. 

16. Чи доцільно передбачити обов’язок зазначення установи, якій 

доручається примусове відбирання біологічних зразків для дослідження як 

обов’язкового реквізиту ухвали про задоволення клопотання? 

А) Так – 73 %;  

Б) Ні – 8 % 

В) Ваш варіант – 19 %.  
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17. Чи виникають у вас складнощі при визначені приналежності зразків, 

які просить відібрати слідчий чи прокурор до біологічних? 

А) Так – 62 %; 

Б) Ні – 12 %; 

В) Ваш варіант – 26 %. 

18. Перелічіть види біологічних зразків для дослідження, щодо яких Ви 

надаєте дозвіл на їх примусове відбирання? 

А) Ваш варіант – опитувані навели такі варіанти: зразки крові – 23 %; 

букальний епітелій з поверхні і порожнин тіла, а також слизових оболонок 

внутрішніх органів, травної системи, дихальної системи, сечостатевої системи 

(16 %); слина (18 %); папілярні візерунки пальців та долонь кистей (21 %); 

шматочки внутрішніх органів (5 %); інші зразки (9 %). 

19. Чи належать зразки почерку до біологічних зразків для дослідження? 

А) Так – 17 %; 

Б) Ні – 54 %; 

В) Ваш варіант – 29 %.
6
  

20. Чи належать папілярні візерунки до біологічних зразків для 

дослідження? 

А) Так – 11 %; 

Б) Ні – 61 %; 

В) Ваш варіант – 289 %.
7
  

21. Яка правова природа позапланової ревізії чи перевірки? 

А) Позапланова ревізія чи перевірка є слідчою (розшуковою) дією – 53 %; 

Б) Позапланова ревізія чи перевірка є заходом забезпечення кримінального 

провадження – 47 %. 

22. Що, на Вашу думку, є підставою для повернення клопотання про 

проведення позапланової ревізії чи перевірки? 

                                                           
6
 Здебільшого відповідь «ні» з аргументацією позиції. 

7
 Здебільшого відповідь «ні» з аргументацією позиції. 
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А) Відмова сторони кримінального провадження підтримувати клопотання – 

37 % ; 

Б) Недотримання вимог до клопотання – 12 %; 

В) Неявка учасників в судове засідання – 15 %; 

Г) Порушення процесуальної форми – 22 %; 

Д) Ваш варіант – 14 %. 

  



247 

Додаток Д 

 

Аналітична довідка 

за результатами вивчення 1453 судових рішень 

 

В цьому дослідженні вивчались 1453 судових рішення, які постановляють 

слідчі судді всіх регіонів України (Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 

Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Луганська, Львівська. Миколаївська, Одеська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, 

Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області та райони) в період з січня 2013 по 

травень 2018 року. З них: 242 ухвали, винесені при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування; 573 ухвали, 

винесені щодо розгляду клопотань про надання дозволу на проведення слідчих 

(розшукових) дій, що обмежують конституційні права та свободи громадян; 

198 ухвал, постановлених при розгляді клопотань про надання дозволу на 

проведення заходів забезпечення кримінального провадження; 146 ухвал, 

постановлених при реалізації повноважень слідчим суддею під час судового 

контролю в порядку ст. 206 КПК України; 143 ухвали, винесені щодо надання 

дозволу на примусове здійснення відбирання біологічних зразків у особи; 

151 ухвала, постановлена щодо надання дозволу на проведення позапланових 

перевірок і ревізій у кримінальному провадженні. 

Вивчення 242 ухвал, винесених при розгляді скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування, свідчить, що 

у разі необхідності витребування матеріалів кримінального провадження при 

розгляді скарги на закриття кримінального провадження слідчі судді виносять 

ухвалу про витребування матеріалів кримінального провадження (67 %) та ухвалу 

про відкриття провадження, в якій вказують на необхідність надання матеріалів 

кримінального провадження (33 %). У 32 % вивчених матеріалів проваджень, 

відкритих за скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, 
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процесуальне рішення залишається не прийнятим слідчим суддею в розумні строки 

у зв’язку з систематичною неявкою особи, що звернулась зі скаргою в судове 

засідання. Під час реалізації повноважень слідчого судді щодо розгляду скарг 

встановлено порушення розумних строків.  

Деякі слідчі судді вимушені приймати рішення про відкладення судового 

розгляду скарги у зв’язку з неявкою особи, що звернулась зі скаргою по декілька 

разів (п’ять і більше). Інша частина слідчих суддів приймає рішення про розгляд 

скарги без участі особи, що звернулась зі скаргою у разі повторної неявки 

останнього. 

В правозастосовній практиці слідчі судді приймають рішення про розгляд 

скарги без участі особи, що звернулась зі скаргою у разі неявки трьох і більше разів 

без поважних причин належно повідомленої особи, що звернулась зі скаргою в 

судове засідання (48 %). 

Відкладення судового засідання у зв’язку з неявкою належно повідомленої 

особи, що звернулась зі скаргою без поважних причин здійснюється від двох до 

п’яти разів (неявка понад три рази – 33 %; неявки понад п’ять разів – 11 %). 

Основними причинами неявки особи, що звернулась зі скаргою в судове 

засідання, які визнані поважними, є: несвоєчасне повідомлення про дату та час 

розгляду скарги – 44 %; неявка в судове засідання особи, що звернулась зі скаргою, 

відомості про вручення судової повістки якому відсутні –15 %; неможливість 

прибуття до суду у зв’язку із зайнятістю особи на роботі, її перебуванням у 

відрядженні, на лікарняному чи у відпустці – 31 %. 

За результатами узагальнення 573 ухвал, винесених щодо розгляду клопотань 

про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують 

конституційні права та свободи громадян, встановлено, що недотримання вимог до 

клопотання, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання, можуть бути: 

звернення з клопотанням неналежного суб’єкта (наприклад, слідчий, який не є 

членом слідчої групи) ‒ 23 %; в клопотанні відсутні дані щодо повноважень 

прокурора, який погодив клопотання ‒ 5 %; не зазначено номер кримінального 

провадження ‒ 2 %; клопотання подано з порушенням правил підсудності ‒ 22 %; 
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відсутній витяг з ЄРДР, який підтверджує повноваження слідчого чи прокурора 

щодо звернення з клопотанням ‒ 20 %; відмова ініціатора підтримувати заявлене 

клопотання ‒ 25 %; не зазначено короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання ‒ 3 %. 

Вивчення 198 ухвал, постановлених при розгляді клопотань про надання 

дозволу на проведення заходів забезпечення кримінального провадження, свідчать, 

що слідчі судді, розглядаючи клопотання про надання дозволу на застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, приймають наступні види 

рішень: про задоволення клопотання (48 %); про часткове задоволення клопотання 

(12 %); про відмову у задоволенні клопотання (22 %); про повернення клопотання 

(18 %).  

Строки прийняття рішень слідчими суддями при розгляді клопотання про 

надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів складають від одного 

дня до 28 днів і більше. Так, від одного до 5 днів слідчі судді приймають рішення у 

28 %, від 5 до 10 днів ‒ у 32 %, від 10 до 20 днів ‒ у 15 %, понад 20 днів – 25 %. 

Аналіз 146 ухвал, постановлених при реалізації повноважень слідчим суддею 

під час судового контролю в порядку ст. 206 КПК України, дозволяє виокремити 

три форми звернення до слідчого судді: скарга (58 %), клопотання (27 %), заява 

(15 %).  

Основними причинами відмови у задоволенні скарги, поданої в порядку, 

передбаченому ст. 206 КПК України, є: порушення процесуальної форми, допущені 

особою, що звернулась зі скаргою при поданні скарги (21 %); порушення 

територіальної підсудності звернення зі скаргою (19 %); доводи не знайшли свого 

підтвердження (23 %); звернення особи, яка на момент розгляду скарги перебувала 

на волі (20 %). 

У разі задоволення скарги слідчі судді постановляють ухвалу, згідно з якою: 

визнають затримання незаконним, однак застосовують запобіжний захід (22 %); 

визнають затримання незаконним і звільняють особу з-під варти (23 %); 

зобов’язують покращити умови утримання особи (25 %); забезпечують невідкладне 

надання медичної допомоги (18 %). 
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У 58 % вивчених ухвал про примусове відбирання біологічних зразків для 

дослідження свідчить, що слідчі судді зазначають строк її дії. Вивчення ухвал, 

винесених слідчими суддями за результатами розгляду клопотань про примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження, свідчить, що слідчі судді 

постановляють ухвалу про задоволення клопотання, про відмову у задоволенні 

клопотання та про повернення клопотання. 

Аналіз 143 ухвал, винесених за результатами розгляду клопотання про 

надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків для дослідження, 

свідчить, що у разі задоволення клопотання слідчі судді у 38 % прийнятих рішень 

визначають установу, якій доручається проведення такого відбирання. Однак, у 

62 % ухвал слідчі судді не зазначають такі відомості. 

Дискусійним в правозастосовній практиці є питання приналежності почерку та 

папілярних візерунків до біологічних зразків для дослідження. У 49 % слідчі судді 

відмовили у задоволенні клопотання про відбирання зразків почерку у особи в 

порядку ч. 3 ст. 245 КПК України, посилаючись на те, що вони не належать до 

біологічних зразків. У 51 % таке клопотання було задоволено та надано дозвіл на їх 

примусове відбирання. 

Досліджуючи ухвали слідчих суддів щодо розгляду клопотань про надання 

дозволу на примусове відбирання папілярних візерунків, доходимо висновку, що 

слідчі судді також не мають єдиної позиції. У 43 % проаналізованих ухвал слідчі 

судді задовольняють клопотання та надають дозвіл на примусове їх відбирання, у 

58 % відмовляють у його задоволенні. 

Дослідження 151 ухвали, постановленої щодо надання дозволу на проведення 

позапланових перевірок та ревізій у кримінальному провадженні, свідчить, що 

слідчі судді реалізують повноваження щодо розгляду клопотань про надання 

дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій за наступними категоріями 

проваджень: злочини проти власності (ст. ст. 190‒191 КК України) – 60 % від 

загальної кількості вивчених матеріалів клопотань; злочини у сфері службової 

діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг 

(ст. ст. 364‒367 КК України) – 35 % від загальної кількості вивчених матеріалів 
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клопотань; злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та об’єднань громадян (ст. ст. 356, 358 КК України) – 3 % від 

загальної кількості вивчених матеріалів клопотань; злочини проти правосуддя 

(ст. 382 КК України) – 2 % від загальної кількості вивчених матеріалів клопотань. 

У 4,9 % вивчених ухвал відсутність повноважень щодо розгляду клопотань 

зазначеної категорії стала підставою для скасування ухвали про призначення 

позапланової перевірки, ревізії.  

У 58 % вивчених ухвал, винесених за результатами розгляду клопотання щодо 

надання дозволу на проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному 

провадженні, слідчі судді вказують, що позапланова ревізія чи перевірка є заходом 

забезпечення кримінального провадження, а в 42 % слідчі судді зазначають, що це є 

слідчою (розшуковою) дією. 

У 22 % досліджених ухвал підставою для повернення клопотання про 

проведення позапланових перевірок і ревізій у кримінальному провадженні є 

письмова заява ініціатора клопотання про відмову підтримувати його. 

У разі не зазначення слідчим чи прокурором дати початку та часу 

провадження позапланової ревізії чи перевірки, слідчі судді відмовляють у 

задоволенні такого клопотання у 27 % вивчених ухвал. 

У 11 % вивчених ухвал слідчі судді відмовляють у наданні дозволу на 

проведення позапланової ревізії чи перевірки, посилаючись на відсутність таких 

повноважень. Однак, більша частина слідчих суддів (89 %) все ж таки розглядає такі 

клопотання та надає дозвіл на проведення позапланової ревізії чи перевірки.  

Під час вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що 

підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення позапланової 

ревізії чи перевірки у 27 % ухвал є те, що прокурор або слідчий не обґрунтував 

необхідність призначення перевірки саме на підставі ухвали слідчого судді. 
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Додаток Е 

 

Порівняльна таблиця законодавчих змін 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта 

Стаття 132. Загальні правила 

застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

7. Відсутній 

 

Стаття 132. Загальні правила 

застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження 

7. За результатами розгляду клопотання 

про надання дозволу на проведення заходів 

забезпечення кримінального провадження 

поставляється ухвала згідно з правилами 

цього Кодексу. Ухвала може бути про: 1) 

задоволення клопотання; 2) відмову у 

задоволенні клопотання; 3) повернення 

клопотання. 

Стаття 160. Клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і 

документів 

3. Відсутній 

 

Стаття 160. Клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів 

3. Клопотання про примусове відбирання 

біологічних зразків для дослідження на 

підставі ухвали слідчого судді подається до 

місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування. У клопотанні 

про примусове відбирання біологічних 

зразків для дослідження крім відомостей, 

передбачених частиною 2 цієї статті, 

зазначається: установа, в якій планується 

відбирання біологічних зразків для 

дослідження; необхідність вилучення того 

чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; 

підтвердження безпечності відбирання 

біологічних зразків для дослідження для 

життя і здоров’я особи. 

Стаття 163. Розгляд клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і 

документів 

4. Слідчий суддя, суд розглядає 

клопотання за участю сторони 

кримінального провадження, яка 

подала клопотання, та особи, у 

володінні якої знаходяться речі і 

Стаття 163. Розгляд клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів 

4. У разі існування реальної загрози 

зміни або знищення речей і документів, з 

клопотанням про тимчасовий доступ до 

яких звертається сторона кримінального 

провадження, слідчий суддя зобов’язаний 

розглянути таке клопотання невідкладно – 
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документи, крім випадків, 

передбачених частиною другою цієї 

статті. Неприбуття за судовим 

викликом особи, у володінні якої 

знаходяться речі і документи, без 

поважних причин або неповідомлення 

нею про причини неприбуття не є 

перешкодою для розгляду клопотання. 

8. Відсутній 

не пізніше 24 годин з моменту його 

надходження до суду, з участю сторони 

кримінального провадження, яка подала 

клопотання. 

У разі відсутності загрози зміни або 

знищення речей і документів, з 

клопотанням про тимчасовий доступ до 

яких звертається сторона кримінального 

провадження, слідчий суддя розглядає 

клопотання не пізніше трьох днів з дня 

його надходження до суду, з участю 

сторони кримінального провадження, яка 

подала клопотання, та особи, у володінні 

якої знаходяться речі і документи. 

Неприбуття за судовим викликом особи, у 

володінні якої знаходяться речі і 

документи, без поважних причин або 

неповідомлення нею про причини 

неприбуття, не є перешкодою для розгляду 

клопотання 

8. Клопотання слідчого, прокурора про 

примусове відбирання біологічних зразків 

для дослідження розглядається слідчим 

суддею не пізніше п’яти днів із дня його 

надходження.  

Слідчий суддя постановляє ухвалу 

про відмову у задоволенні клопотання, 

якщо слідчий, прокурор, крім обставин, 

передбачених частиною п’ятою цієї статті, 

не доведе: наявність факту призначення 

експертизи; те, що для встановлення 

обставин, які підлягають доказуванню в 

кримінальному провадженні, необхідно 

проведення експертиз, які потребують 

відбирання біологічних зразків для 

дослідження.  

Слідчий суддя повертає клопотання, 

якщо: не встановлено факту ненадання 

згоди на надання біологічних зразків для 

дослідження; сторона кримінального 

провадження, якою подане клопотання, не 

з’явилась в судове засідання без поважної 

причини; не надано документи, які 

підтверджують повноваження особи, яка 

звернулася з клопотанням; не дотримано 
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вимог до клопотання, передбачених 

частинами 2, 3 ст. 160 КПК України; 

сторона, яка ініціювала клопотання, 

відмовилась підтримувати його.  

Стаття 206. Загальні обов’язки 

судді щодо захисту прав людини 

1. Кожен слідчий суддя суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

знаходиться особа, яка тримається під 

вартою, має право постановити 

ухвалу, якою зобов’язати будь-який 

орган державної влади чи службову 

особу забезпечити додержання прав 

такої особи. 

2. Якщо слідчий суддя отримує з будь-

яких джерел відомості, які створюють 

обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду 

знаходиться особа, позбавлена 

свободи за відсутності судового 

рішення, яке набрало законної сили, 

або не звільнена з-під варти після 

внесення застави в установленому цим 

Кодексом порядку, він зобов’язаний 

постановити ухвалу, якою має 

зобов’язати будь-який орган державної 

влади чи службову особу, під вартою 

яких тримається особа, негайно 

доставити цю особу до слідчого судді 

для з’ясування підстав позбавлення 

свободи. 

 

Стаття 206. Загальні обов’язки судді 

щодо захисту прав людини 

1. Слідчий суддя, якому з будь-яких 

джерел стало відомо про порушення прав 

особи, що затримана або тримається під 

вартою в межах його територіальної 

юрисдикції, зобов’язаний не пізніше 32 

годин з моменту отримання інформації про 

порушення прав постановити ухвалу, якою 

зобов’язати будь-який орган державної 

влади чи службову особу забезпечити 

додержання прав такої особи. 

2. Якщо слідчий суддя отримує з будь-яких 

джерел відомості, які створюють 

обґрунтовану підозру, що в межах 

територіальної юрисдикції суду 

знаходиться особа, позбавлена свободи за 

відсутності судового рішення, яке набрало 

законної сили, або не звільнена з-під варти 

після внесення застави в установленому 

цим Кодексом порядку, він зобов’язаний 

невідкладно, але не пізніше 24 годин з 

моменту отримання таких відомостей, 

постановити ухвалу, якою зобов’язати 

будь-який орган державної влади чи 

службову особу, під вартою яких 

тримається особа, негайно доставити цю 

особу до слідчого судді для з’ясування 

підстав позбавлення свободи. 

Ухвала, винесена в порядку цієї статті 

за ініціативою слідчого судді, підлягає 

негайній реєстрації в автоматизованій 

системі документообігу суду, для чого 

створюється реєстраційна картка, яка 

містить інформацію щодо реквізитів та 

руху ухвали. 

2-1. На вимогу особи, яка на момент 

звернення зі скаргою на незаконне 

затримання чи на момент її розгляду 

звільнена з-під варти, або її захисника 

слідчий суддя зобов’язаний перевірити 
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законність затримання особи невідкладно, 

не пізніше 72 годин з моменту отримання 

відповідної скарги, та, у разі встановлення 

необґрунтованості затримання особи – 

постановити ухвалу про визнання 

затримання незаконним. 

Стаття 234. Обшук 

7. Відсутня. 

 

Стаття 234. Обшук 

7. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання 

вимог частин другої, третьої  цієї статті, 

повертає його особі, яка звернулась із 

клопотанням, про що постановляє ухвалу.  

Стаття 245-1. Позапланова 

ревізія, перевірка  

1. Відсутння 

Стаття 245-1. Позапланова ревізія, 

перевірка  

1.  Позапланова ревізія, перевірка 

проводиться на підставі ухвали слідчого 

судді за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, або прокурора.  

2. У разі необхідності провести 

позапланову ревізію, перевірку слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор 

звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити 

відомості про: 1) найменування 

кримінального провадження та його 

реєстраційний номер; 2) короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, 

у зв’язку з розслідуванням якого подається 

клопотання; 3) правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з 

зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 

4) відомості про юридичну особу або її 

відокремлений підрозділ, фізичну особу – 

підприємця, в якому планується 

проведення позапланової ревізії, перевірки; 

5) підстави для проведення позапланової 

ревізії, перевірки; 6) орган, якому має бути 

доручено проведення позапланової ревізії, 

перевірки; 7) вид позапланової ревізії, 

перевірки, яку необхідно провести; 8) 

перелік питань, які необхідно вирішити; 9) 

зазначення періоду часу, за який 

планується проведення позапланової 

ревізії, перевірки та підтвердження 
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відсутності планових і позапланових 

ревізій чи перевірок у вказаному періоді; 

10) обґрунтування можливості отримання 

під час проведення позапланової ревізії, 

перевірки доказів, які самостійно або в 

сукупності з іншими доказами можуть мати 

суттєве значення для з’ясування обставин 

злочину або встановлення осіб, які його 

вчинили; 11) строк проведення 

позапланової ревізії, перевірки.  

3. До клопотання слідчого, прокурора 

про проведення позапланової ревізії, 

перевірки додається витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань щодо 

кримінального провадження, в рамках 

якого подається клопотання; 

підтвердження повноважень слідчого, 

прокурора; копія матеріалів кримінального 

провадження, які свідчать про необхідність 

проведення позапланової ревізії, перевірки 

та обґрунтовують клопотання. 

4. Клопотання про проведення 

позапланової ревізії, перевірки 

розглядається за участю слідчого або 

прокурора, представника юридичної особи 

або її відокремленого підрозділу, фізичної 

особи-підприємця, щодо яких планується 

проведення позапланової ревізії, перевірки, 

не пізніше п’яти днів із дня його 

надходження до суду. Якщо сторона 

кримінального провадження, яка 

звернулася з клопотанням, доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що існує 

реальна загроза зміни або знищення 

документів, які є предметом позапланової 

ревізії, перевірки, клопотання може бути 

розглянуто слідчим суддею без виклику 

особи, щодо якої планується проведення 

позапланової перевірки, ревізії . Учасникам 

розгляду клопотання повідомляється про 

місце та час його розгляду, проте їх 

неприбуття не перешкоджає розгляду 

клопотання, крім випадків, коли їх участь 

визнана слідчим суддею обов’язковою. 

5. Під час розгляду клопотання 
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слідчий суддя має право за клопотанням 

сторін кримінального провадження або за 

власною ініціативою дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про призначення 

позапланової ревізії, перевірки. 

6. Слідчий суддя, суд, встановивши, 

що клопотання подано без додержання 

вимог частини 2 ст. 245-1 цього Кодексу, 

повертає його прокурору, про що 

постановляє ухвалу. 

7. Слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про призначення 

позапланової ревізії, перевірки, якщо 

слідчий, прокурор не доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що: 1) було 

вчинено кримінальне правопорушення; 2) 

результати позапланової ревізії, перевірки 

мають значення для кримінального 

провадження; 3) результати позапланової 

ревізії, перевірки можуть бути доказами під 

час судового розгляду; 4) за встановлених 

обставин ревізія є найбільш доцільним та 

ефективним способом отримання 

інформації, яка має значення для 

досудового розслдіування. 

8. Ухвала слідчого судді про дозвіл 

на проведення позапланової ревізії, 

перевірки повинна відповідати загальним 

вимогам до судових рішень, передбачених 

цим Кодексом, а також містити відомості 

про: 1) правову підставу для проведення 

позапланової ревізії, перевірки; 2) 

відомості про юридичну особу або її 

відокремлений підрозділ, фізичну особу – 

підприємця, в якому призначається 

проведення позапланової ревізії, перевірки; 

3) вид позапланової ревізії, перевірки, яку 

призначено; 4) зазначення періоду часу, за 

який призначається проведення 

позапланової ревізії, перевірки; 5) 

можливість використання результатів акта 

ревізії, перевірки як доказу у 

кримінальному провадженні; 6) установу, 

якій доручається проведення позапланової 
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ревізії, перевірки; 7) перелік питань, які 

необхідно з’ясувати в ході проведення 

позапланової ревізії, перевірки; 8) строки 

проведення позапланової ревізії, перевірки. 

9. Копія ухвали надсилається 

слідчим, прокурором установі, якій 

доручено проведення позапланової ревізії, 

перевірки, не пізніше дня, наступного за 

днем її винесення.  

10. Ухвала суду про проведення 

позапланової ревізії, перевірки може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. 

Стаття 248. Розгляд клопотання 

про дозвіл на проведення негласної 

слідчої (розшукової) дії 

6. Відсутня 

Стаття 248. Розгляд клопотання про 

дозвіл на проведення негласної слідчої 

(розшукової) дії 

6. Слідчий суддя, встановивши, що 

клопотання подано без додержання вимог 

частини другої цієї статті або з 

порушенням правил підсудності, повертає 

його особі, яка його подала, про що 

постановляє ухвалу. 

Стаття 303. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, 

які можуть бути оскаржені під час 

досудового розслідування, та право на 

оскарження 

 

1. На досудовому провадженні 

можуть бути оскаржені такі рішення, 

дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, 

прокурора, яка полягає у невнесенні 

відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого 

майна згідно з вимогами статті 

169 цього Кодексу, а також у 

нездійсненні інших процесуальних 

дій, які він зобов’язаний вчинити у 

визначений цим Кодексом строк, - 

Стаття 303. Рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора, які 

можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, та право на оскарження 

 

 

1. На досудовому провадженні можуть 

бути оскаржені такі рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого або прокурора: 

1) бездіяльність слідчого, прокурора, 

яка полягає у невнесенні відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань після 

отримання заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення, у 

неповерненні тимчасово вилученого майна 

згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, 

а також у нездійсненні інших 

процесуальних дій, які він зобов’язаний 

вчинити у визначений цим Кодексом строк, 

- заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 
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заявником, потерпілим, його 

представником чи законним 

представником, підозрюваним, його 

захисником чи законним 

представником, представником 

юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, 

володільцем тимчасово вилученого 

майна, іншою особою, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під 

час досудового розслідування; 

 

П. 1-1 ч. 1. Відсутній  

захисником чи законним представником, 

представником юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, володільцем 

тимчасово вилученого майна, іншою 

особою, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового 

розслідування; 

 

 

 

 

 

П. 1-1 ч. 1. бездіяльність слідчого, 

прокурора, яка полягає у неповерненні 

тимчасово вилученого майна згідно з 

вимогами статті 169 цього Кодексу; 

Стаття 304. Строк подання скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора, її повернення 

або відмова відкриття провадження 

1. Скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора, 

передбачені частиною першою статті 

303 цього Кодексу, можуть бути 

подані особою протягом десяти днів з 

моменту прийняття рішення, вчинення 

дії або бездіяльності. Якщо рішення 

слідчого чи прокурора оформлюється 

постановою, строк подання скарги 

починається з дня отримання особою її 

копії. 

 

Стаття 304. Строк подання скарги на 

рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора, її повернення або відмова 

відкриття провадження 

1. Скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого чи прокурора, 

передбачені частиною першою статті 

303 цього Кодексу, крім скарг на 

бездіяльність, визначених п. 1-1) ч. 1 ст. 303 

цього Кодексу, можуть бути подані особою 

протягом десяти днів з моменту прийняття 

рішення, вчинення дії або бездіяльності. 

Якщо рішення слідчого чи прокурора 

оформлюється постановою, строк подання 

скарги починається з дня отримання особою 

її копії. 

Бездіяльність слідчого чи прокурора 

полягає у невчиненні дій слідчим або 

прокурором, які він повинен був вчинити 

впродовж строку, визначеного цим 

Кодексом, моментом бездіяльності є день, 

наступний за тим, у який закінчився перебіг 

строку, визначеного нормами КПК України 

для виконання слідчим, прокурором 

обов’язку щодо вчинення відповідної 

процесуальної дії. 

Скарга на бездіяльність слідчого чи 

прокурора, передбачену п. 1-1) частини 1 ст. 

303 КПК України, може бути подана 
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протягом всього строку досудового 

розслідування кримінального провадження, 

до моменту повернення тимчасово 

вилученого майна. 

 

Стаття 306. Порядок розгляду 

скарг на рішення, дії чи бездіяльність 

слідчого чи прокурора під час 

досудового розслідування 

2-1. Відсутній 

 

 

 

 

 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за 

обов’язкової участі особи, яка подала 

скаргу, чи її захисника, представника 

та слідчого чи прокурора, рішення, дії 

чи бездіяльність яких оскаржується. 

Відсутність слідчого чи прокурора не є 

перешкодою для розгляду скарги. 

 

Стаття 306. Порядок розгляду скарг 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 

прокурора під час досудового 

розслідування 

2-1. Слідчий суддя, розглядаючи скаргу 

на рішення слідчого, прокурора про 

закриття кримінального провадження, у разі 

необхідності має право постановити ухвалу 

про витребування матеріалів кримінального 

провадження. 

3. Розгляд скарг на рішення, дії чи 

бездіяльність під час досудового 

розслідування здійснюється за обов’язкової 

участі особи, яка подала скаргу, чи її 

захисника, представника та слідчого чи 

прокурора, рішення, дії чи бездіяльність 

яких оскаржуються. Відсутність слідчого 

чи прокурора не є перешкодою для 

розгляду скарги. Розгляд скарги може 

проводитись без участі особи, що 

звернулась зі скаргою, якщо в судовому 

засіданні присутній її захисник чи 

представник, або такою особою подано 

клопотання про розгляд скарги без її участі. 

У разі третьої неявки в судове 

засідання особи, що звернулась зі скаргою, 

повідомленої про місце, дату та час 

розгляду у спосіб, передбачений ст. 135 

КПК України, без поважних причин чи без 

повідомлення про причини неприбуття, за 

умови, якщо в розгляді скарги не приймає 

участі захисник чи представник особи, що 

звернулась зі скаргою, та відсутнє 

клопотання про розгляд скарги у 

відсутність осооби, слідчий суддя має 

право постановити ухвалу про повернення 

скарги без розгляду. 
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