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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Пріоритетними напрямами удосконалення 

кримінального процесуального законодавства в Україні були і залишаються 

забезпечення прав учасників кримінального провадження, зміцнення режиму 

законності, підвищення ефективності роботи органів досудового 

розслідування, прокуратури, суду. Відповідно до положень Стратегії 

національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 

14 вересня 2020 р. № 392/2020, громадянин має відчувати себе у безпеці. 

Україна рішуче налаштована на утвердження конституційного принципу 

верховенства права, рівності усіх перед законом. З метою реалізації 

конституційних принципів індивідуальної юридичної відповідальності та 

невідворотності покарання держава буде: забезпечувати прозорість, 

підзвітність державних органів, доброчесність посадових (службових) осіб, 

ефективний доступ до правосуддя, вдосконалювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, судовий розгляд кримінальних проваджень та 

виконання призначених судами покарань
1
. 

У сучасних складних соціально-політичних умовах особливе значення 

має постійний пошук і впровадження дієвих процесуальних механізмів, що 

здатні забезпечити виконання завдань кримінального провадження. 

Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 

правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, 

жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений залежить не тільки 

від якості та ефективності досудового розслідування і судового провадження, 

а й від виконання процесуальних обов’язків учасниками кримінального 

провадження, насамперед підозрюваним, обвинуваченим. Серед таких 

обов’язків принципово важливими є з’явлення на виклик та особиста 

присутність під час проведення процесуальних дій у випадках, коли це 

необхідно, що забезпечує процесуальну комунікацію сторін і рух 

кримінального провадження. Крім того, особиста участь підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні є додатковою гарантією 

дотримання його прав, тому міжнародні документи, які визначають 

стандарти справедливого судочинства, серед яких Загальна декларація прав 

людини, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Кримінальний 

процесуальний кодекс України (далі – КПК України), що відтворює їх 

положення, передбачають необхідність такої участі. 

Водночас міжнародні документи передбачають винятки із загального 

правила про особисту присутність підозрюваного, обвинуваченого під час 

судового розгляду за умови забезпечення його прав. Нормативне закріплення 

                                           
1
 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року 

«Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 верес. 

2020 р. № 392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037. 



2 

 

процедури досудового розслідування і судового розгляду за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, який ухиляється або відмовляється від 

особистої участі у провадженні, відбулося у формі процедури in absentia. 

У національному праві вирішення цієї проблеми здійснено шляхом 

запровадження інституту спеціального кримінального провадження 

(спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження), який поєднав відповідні положення міжнародного права, 

досвід зарубіжних країн і мав би відповідати соціально-політичним реаліям 

України.  

З часу запровадження інституту спеціального кримінального 

провадження напрацьовано певний обсяг правозастосовної практики, що 

дозволяє зробити низку висновків про перспективи його застосування та 

шляхи удосконалення. 

Згідно з офіційними даними
2
 про кількість зареєстрованих 

кримінальних правопорушень щодо яких здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування відповідно до звітності за формою № 1 «Єдиний звіт про 

кримінальні правопорушення» за 2017‒2019 рр. (виокремлюються у звітності 

починаючи з 2017 р.), січень ‒ жовтень 2020 р., їх сумарна кількість 

становить 707. Відповідно до звіту місцевих загальних судів про розгляд 

судових справ у 2019 р. судами розглянуто 9 кримінальних проваджень, у 

яких здійснювалося спеціальне судове провадження, а за період 

січень‒жовтень 2020 р. ‒ 3 таких кримінальних провадження 

(виокремлюються у звітності починаючи з 2019 р.).  

За результатами дослідження встановлено, що причини суттєвої 

чисельної переваги спеціальних досудових розслідувань над спеціальними 

судовими провадженнями різноманітні, проте часто пов’язані з недоліками та 

прогалинами законодавчої регламентації, проблемами досудового 

розслідування, якістю доказової бази.  

Проблеми правової регламентації та її передумови, практична 

реалізація інституту спеціального кримінального провадження, його місце у 

процесуальній інфраструктурі були і залишаються предметом постійної 

уваги науковців та практиків, що свідчить про їх актуальність. 

Важливі аспекти нормативного регулювання та практики застосування 

процедури in absentia досліджені Ю. П. Аленіним, Д. Т. Арабулі, 

І. В. Басистою, Є. Г. Бендерською, Н. Р. Бобечком, Г. П. Власовою, 

В. І. Галаганом, І. В. Гловюк, С. А. Головатим, В. О. Гринюком, 

Ю. М. Грошевим, О. М. Дроздовим, О. В. Захарченком, О. В. Капліною, 

А. В. Кіщенковим, О. П. Кучинською, Л. М. Лобойком, О. В. Маленком, 

В. Т. Маляренком, Г. В. Матвієвською, О. О. Нагорнюком-Данилюком, 

В. Т. Нором, В. В. Онопенком, Р. Г. Пєсцовим, М. А. Погорецьким, 

В. О. Попелюшком, І. В. Рогатюком, Д. Б. Сергєєвою, І. І. Сливичем, 

                                           
2
 Відповідь Офісу Генерального прокурора на запит щодо надання інформації про 

кількість кримінальних проваджень, у яких здійснювалось спеціальне досудове 

розслідування, від 16 листоп. 2020 р. № 27/3-4895, вих. № 20. 
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О. Ю. Татаровим, В. М. Трофименком, В. М. Трубніковим, 

Т. В. Трубніковою, Л. Д. Удаловою, В. І. Фаринником, М. С. Цуцкірідзе, 

С. С. Чернявським, А. М. Черняком, С. Л. Шаренко, А. В. Шевчишеним, 

Р. М. Шехавцовим, О. Г. Шило, М. Є. Шумилом, О. Г. Яновською та іншими 

вченими. 

Визнаючи вагомий внесок згаданих та інших науковців у становлення і 

розвиток наукового знання про спеціальне кримінальне провадження, 

потрібно зазначити, що малодослідженими або недослідженими залишились 

важливі питання теоретичного та практичного характеру, насамперед, щодо 

концептуального розуміння цього інституту з урахуванням політико-

правових реалій, особливостей розвитку юридичної науки, соціальних 

запитів і нормативного регулювання, що потрібно для комплексного 

уявлення про його призначення, структуру, умови реалізації, а також 

подальшого удосконалення з метою формування найбільш ефективної 

моделі. Зазначене визначає актуальність обраної теми дослідження.  

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

Обраний напрям дисертаційного дослідження узгоджується з положеннями 

Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015; Планом дій з 

реалізації стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 

2015 р. № 1393-р.; Стратегією реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленою Указом 

Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015; Загальнодержавною 

програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського 

Союзу, затвердженою Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV; 

Тематикою наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) 

розробок на 2020–2024 роки, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 11 червня 2020 р. № 454; Пріоритетними напрямами 

наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ на 

2018‒2020 рр., затвердженими рішенням Вченої ради від 26 грудня 2017 р. 

(протокол № 28). Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради 

Національної академії внутрішніх справ від 26 грудня 2017 р. 

(протокол № 28).  

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у вирішенні 

науково-практичної проблеми щодо розроблення теоретичних засад і 

формування практичних рекомендацій здійснення спеціального 

кримінального провадження. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконати такі завдання:   
‒ сформулювати науково-методологічні підходи до дослідження 

інституту спеціального кримінального провадження; 
‒ висвітлити доктринальні положення та розвиток законодавства про 

спеціальне кримінальне провадження; 
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‒ розкрити зміст концептуального підходу до дослідження проблем 

спеціального кримінального провадження; 
‒ визначити систему правового регулювання забезпечення прав 

людини під час здійснення спеціального кримінального провадження; 
‒ проаналізувати нормативне регулювання та практику здійснення 

провадження in absentia у кримінальному процесі зарубіжних країн; 
‒ висвітлити зміст правових позицій ЄСПЛ щодо нормативного 

регулювання і застосування процедури in absentia та проблеми їх 
використання у спеціальному кримінальному провадженні; 

‒ розкрити особливості здійснення запиту про надання міжнародної 
правової допомоги, екстрадиції, міжнародного розшуку у спеціальному 
кримінальному провадженні; 

‒ визначити загальні положення спеціального досудового 
розслідування; 

‒ розкрити підставу та умови здійснення спеціального досудового 
розслідування; 

‒ визначити процесуальні вимоги до клопотання слідчого, прокурора 
про здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його 
розгляду слідчим суддею; 

‒ визначити особливості вручення процесуальних документів під час 
здійснення спеціального досудового розслідування; 

‒ розкрити порядок ухвалення рішення про здійснення спеціального 
судового провадження на підготовчому судовому засіданні; 

‒ визначити процесуальні вимоги до клопотання прокурора про 
здійснення спеціального судового провадження та порядок його розгляду; 

‒ охарактеризувати судові рішення у спеціальному кримінальному 
провадженні; 

‒ визначити шляхи удосконалення правового регулювання оскарження 
окремих судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні; 

– сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінального 
процесуального законодавства у контексті предмета дослідження.  

Об’єкт дослідження – кримінально-процесуальні правовідносини, що 

виникають під час здійснення спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження.  
Предмет дослідження – теоретико-правові та практичні засади 

здійснення спеціального кримінального провадження в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає 

комплекс філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів 

дослідження. Діалектичний метод, як основа методології, сприяв 

формулюванню поняття і концепції спеціального кримінального 

провадження, розкриттю її багатоманітності з позицій передумов 

виникнення, розвитку, трансформацій. Пізнання спеціального кримінального 

провадження за допомогою діалектичного методу дозволило виявити та 

описати його ознаки, функції, принципи, визначити зв’язок з іншими 

правовими явищами (розділи 1, 2; підрозділи 3.1, 5.1); герменевтичний метод 
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використано під час тлумачення правових понять, норм права, вдосконалення 

термінологічного апарату з метою усунення конфлікту інтерпретацій закону і 

правозастосування (підрозділи 1.2, 1.3); реалізація методу формалізації 

полягає у послідовності пізнавальних прийомів, засобів, операцій сутності 

спеціального кримінального провадження як правового явища і побудови 

логічних формул для запровадження у нормотворчий процес для 

забезпечення юридичної визначеності (підрозділи 1.3, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2); аксіоматичний метод застосовано під час вивчення проблеми 

забезпечення прав людини у провадженні in absentia на основі міжнародних 

стандартів кримінального судочинства та їх конкретизації у національному 

праві, інституційних принципах спеціального кримінального провадження 

(підрозділи 1.3, 2.1, 2.3); історичний ‒ для дослідження становлення і 

розвитку наукового знання про інститут спеціального кримінального 

провадження (підрозділ 1.2); методи аналізу дали змогу вивчити спеціальне 

кримінальне провадження з позицій його складових: спеціального 

досудового розслідування та спеціального судового провадження, їх 

відмінностей та взаємозв’язку, змісту досудового розслідування і судового 

провадження у частині застосування процедур спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження (розділи 1, 3, 4); для 

пізнання спеціального кримінального провадження як правового явища 

загалом застосовано синтез, за допомогою якого розкрито його зміст з 

відображенням внутрішніх зв’язків структурних елементів (розділи 3, 4); 

індукцію і дедукцію використано в комплексі для відображення теоретичних і 

практичних механізмів, що забезпечують здійснення спеціального 

кримінального провадження та висвітлення його особливостей на тлі 

загальногалузевих процесів (розділи 3‒5, підрозділи 1.3, 2.3); аналогію ‒ для 

побудови висновків про спільні та відмінні риси спеціального кримінального 

провадження з іншими правовими інститутами (підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 

4.3, 5.2); абстрагування дозволило виокремити спеціальне кримінальне 

провадження з-поміж інших правових процедур та інститутів, висвітлити 

його особливості, відмінності та значення для виконання завдань 

кримінального провадження (підрозділи 1.2, 1.3); прогнозування дало змогу 

зробити обґрунтовані припущення про перспективи змін досліджуваного 

інституту у законодавчому полі та правозастосовному процесі, загальній 

правосвідомості (підрозділ 1.3). Системний підхід дозволив визначити 

юридичні властивості та якості інституту спеціального кримінального 

провадження, загальну структуру та організацію його елементів, виявити, 

охарактеризувати та розкрити сутність і зміст зв’язків між ними, з’ясувати 

місце спеціального кримінального провадження в системі кримінального 

процесу і теоретичних інститутах (зовнішні зв’язки), виявити внутрішні та 

зовнішні залежності. Системний підхід реалізований за допомогою 

застосування сукупності методів, заснованих на ньому ‒ системно-

структурного, функціонально-структурного, системно-історичного (у всій 

роботі). Статистичний метод застосовано для виявлення стійких 
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властивостей окремих об’єктів, що досліджувались, а також вивчення 

кількісних показників діяльності органів досудового розслідування та суду 

під час застосування інституту спеціального кримінального провадження 

(розділи 3‒5). Спеціально-наукові (конкретно-наукові) методи: соціологічні 

методи (опитування, анкетування, інтерв’ювання, спостереження, вивчення 

документів) використовувались для збирання правової та іншої інформації у 

контексті предмета дослідження (розділи 3‒5); компаративістський метод 

дозволив вирішити низку гносеологічних та онтологічних завдань, зокрема 

щодо впливу на національну правову систему та її інститути, серед яких 

спеціальне кримінальне провадження, міжнародні документи та практика 

ЄСПЛ, загальні принципи дотримання прав людини, стандарти 

кримінального судочинства (підрозділи 2.2, 2.3). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, аналітичні 

дані та матеріали Офісу Генерального прокурора, Генеральної прокуратури 

України, Національної поліції України, Державної судової адміністрації 

України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 

розслідувань України, рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), 

постанови, роз’яснення, узагальнення, інформаційні листи вищих судових 

інстанцій України, матеріали понад 400 кримінальних проваджень, 

результати опитування 320 слідчих, 250 прокурорів, 120 слідчих суддів, 

73 суддів першої інстанції, 24 суддів апеляційної інстанції, 45 адвокатів 

(захисників) з м. Києва, Київської, Волинської, Дніпропетровської, 

Луганської (крім тимчасово окупованих територій), Львівської, Одеської, 

Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, результати 

опрацювання та узагальнення понад 800 судових рішень (вироки, ухвали, 

постанови), особистий досвід роботи дисертанта у слідчих підрозділах МВС 

України та Національної поліції України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертації з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної 

практики комплексно досліджено проблеми здійснення спеціального 

досудового розслідування та спеціального судового провадження у межах 

авторської концепції спеціального кримінального провадження та визначено 

напрями його удосконалення.  

До основних положень, що характеризують новизну одержаних 

результатів і відображають внесок дисертанта у розвиток досліджуваної 

проблематики, віднесено наступні: 

вперше:  

‒ сформульовано концепцію спеціального кримінального провадження, 

яку відображено у вигляді системно-структурного підходу, що дозволяє 

розкрити всі важливі характеристики досліджуваного інституту. Концепція 

спеціального кримінального провадження: по-перше, включає системно 

проаналізовані положення щодо здійснення спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження; по-друге, визначає 

систему знань, наукових позицій про його розуміння як специфічного 
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правового явища; по-третє, містить об’єктивну оцінку правової, соціально-

політичної ситуації та можливостей правових засобів щодо забезпечення 

виконання завдань кримінального провадження у випадку ухилення 

підозрюваного, обвинуваченого від участі у провадженні; по-четверте, 

розкриває напрями і способи удосконалення законодавства та 

правозастосовної практики; по-п’яте, може бути визначена як методологічна 

основа для подальших наукових досліджень спеціального кримінального 

провадження як інституту кримінального процесуального права; 

‒ визначено ознаки спеціального кримінального провадження як 

правового інституту, а саме: являє систему правових норм, що інтегрує 

положення про спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове 

провадження за спільною ознакою ‒ ухилення підозрюваного, 

обвинуваченого від участі у провадженні; має постійний (не тимчасовий) 

характер, тобто є стійким; забезпечує регламентацію кримінально-

процесуальних відносин, які до запровадження інституту спеціального 

кримінального провадження не були врегульовані кримінальним 

процесуальним законом; 

‒ запропоновано поняття та визначено зміст інституційних принципів 

спеціального кримінального провадження як керівних положень, які 

ґрунтуються на загальноправових і галузевих принципах кримінального 

процесуального права з урахуванням відносин, що регулюються, визначають 

зміст спеціального кримінального провадження та діяльності уповноважених 

органів з метою виконання завдань кримінального провадження. До 

основних з них, які мають значення у механізмі правового регулювання і 

правозастосування, належать: 1) якість нормативного регулювання 

спеціального кримінального провадження має забезпечувати його однакове 

розуміння та застосування (чіткість, доступність і передбачуваність правових 

норм); 2) спеціальне кримінальне провадження має супроводжуватись 

вжиттям заходів щодо забезпечення особистої участі підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні; 3) застосування спеціального 

кримінального провадження не допустиме з метою політичного 

переслідування, помсти, тиску, обслуговування приватних інтересів або 

інших, ніж виконання завдань кримінального провадження, мотивів; 

4) особи, які засуджені за результатами здійснення спеціального 

кримінального провадження, мають право на оскарження вироку та новий 

судовий розгляд; 5) права підозрюваного, обвинуваченого у спеціальному 

кримінальному провадженні не можуть бути обмежені або забезпечуватись 

вибірково, реалізація прав підозрюваного, обвинуваченого, які він здійснює 

особисто, має бути компенсована обов’язковою участю захисника; 

6) спеціальне кримінальне провадження має здійснюватись у випадках, якщо 

у кримінальному провадженні вичерпані всі процесуальні можливості 

забезпечення особистої участі підозрюваного, обвинуваченого, і реалізація 

принципу невідворотності відповідальності у інший спосіб неможлива; 

7) публічність спеціального кримінального провадження передбачає 
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прозорість і відкритість дій уповноважених органів задля запобігання 

можливим зловживанням; 8) обов’язок держави використати всі передбачені 

законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого; 

‒ обґрунтовано доцільність вилучення нормативної конструкції 

«переховування від слідства і суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності» з ч. 2 ст. 297-1; п. 5 ч. 1 ст. 297-2; ч. 1, 3 ст. 294-1; ч. 3 

ст. 323 КПК України та заміну її на формулу «ухилення від явки на виклик 

слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази), що сприятиме узгодженню 

правових норм і забезпечить однакове розуміння та застосування закону;  

‒ запропоновано відмовитись від вимоги оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук як умови здійснення спеціального кримінального 

провадження та аргументовано, що загальне поняття «розшук» включає усі 

його види, а визначення конкретного виду розшуку зумовлене завданнями та 

обставинами кримінального провадження. При цьому запропоновано 

законодавчо визначити обов’язок доказування стороною обвинувачення, 

вжиття дій і заходів з метою розшуку. Такий підхід сприятиме також 

вирішенню проблеми здійснення спеціального кримінального провадження у 

випадку, коли неможливо застосувати загальний порядок кримінального 

провадження щодо осіб, які ухиляються від слідства і суду переховуючись на 

тимчасово окупованих територіях, адже їх оголошення у міжнародний 

розшук неможливе, а дію Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі 

злочинністю від 22 травня 2009 р. було припинено на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України № 44 від 2 лютого 2015 р.; 

‒ сформульовано критерії віднесення діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність, до переліку, визначеного у ч. 2 

ст. 297-1 КПК України: суспільно-політичний ‒ це кримінально карані 

діяння, що викликають суспільний та політичний резонанс, впливають на 

формування громадської думки і міжнародної спільноти про діяльність 

органів влади, завдають шкоди широкому колу суспільних відносин, зокрема 

тих, що пов’язані із забезпеченням стабільної соціально-політичної та 

воєнної ситуації, можуть мати міжнародний характер; процесуальний ‒ 

переховування особи, яка вчинила злочин, від слідства і суду, неможливість 

виконання повноважень органами державної влади на непідконтрольних 

територіях. З урахуванням зазначених критеріїв запропоновано доповнити 

перелік злочинів, передбачених ч. 2 ст. 297-1 КПК України, наступними 

складами: ст. ст. 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження», 146-1 

«Насильницьке зникнення», 147 «Захоплення заручників», 149 «Торгівля 

людьми», 260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або 

збройних формувань», 294 «Масові заворушення», 328 «Розголошення 

державної таємниці», ст. 332-1 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та порядку виїзду з неї», 332-2 «Незаконне 

перетинання державного кордону України», 341 «Захоплення державних або 

громадських будівель і споруд», 410 «Викрадення, привласнення, вимагання 



9 

 

військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових 

речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого 

військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем», 419 «Порушення правил несення 

прикордонної служби», 422 «Розголошення відомостей військового 

характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи 

матеріалів, що містять такі відомості»;  

‒ відповідно до визначеного в роботі концептуального підходу, з 

урахуванням інституційних принципів спеціального кримінального 

провадження та результатів узагальнення правозастосовної практики 

запропоновано поняття спеціального кримінального провадження ‒ 

спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, процесуальні 

дії у зв’язку із вчиненням діянь, передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 

111‒114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 149, ч. 2‒5 ст. 191 (у випадку 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. ст. 209, 

255‒258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 

348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 

410, 419, 422, 436, 436-1, 437‒444, 446, 447 закону України про кримінальну 

відповідальність, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який 

ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 

слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 

два рази) та оголошений у розшук; 

‒ визначено відмінні та спільні процесуальні вимоги щодо здійснення 

спеціального досудового розслідування і спеціального судового 

провадження, що можуть враховуватись у практичній діяльності для 

інформаційної компенсації асиметричності правового регулювання, що 

полягає у різному обсязі правової регламентації здійснення спеціального 

досудового розслідування (системна, детальна) і спеціального судового 

провадження (вибіркова). Відмінними процесуальними вимогами здійснення 

спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження 

є: нормативно визначений обов’язок прокурора додати до клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження матеріали про те, що 

обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне 

провадження (для спеціального досудового розслідування такого обов’язку у 

правових нормах не передбачено, що запропоновано нормативно 

врегулювати); наслідки припинення існування підстав для здійснення 

спеціального досудового розслідування (продовжується у загальному 

порядку), спеціального судового провадження (судовий розгляд 

розпочинається спочатку згідно із загальними правилами); можливість 

повторного звернення з клопотанням про здійснення спеціального 

досудового розслідування (за наявності нових обставин), для спеціального 

судового провадження такого порядку законодавчо не передбачено 

(запропоновано визначити порядок повторного звернення прокурора з 

клопотанням про здійснення спеціального судового провадження). 
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Спільними ознаками є: необхідність постановлення ухвали про здійснення 

спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження; обов’язкова участь захисника; порядок вручення 

процесуальних документів; 

удосконалено:  

‒ доктринальні підходи до співвідношення понять «заочне кримінальне 

провадження» і «спеціальне кримінальне провадження» та сформульовано 

висновок, що ці поняття співвідносяться як ціле і частина, обґрунтовано 

теоретичне значення такого висновку; 

‒ понятійний апарат процесуальної науки у частині формулювання і 

конкретизації окремих дефініцій (повідомлення про підозру, достатність 

доказів для повідомлення про підозру, клопотання, презумпція обізнаності та 

ін.) з урахуванням особливостей нормативного регулювання та практичної 

реалізації спеціального кримінального провадження; 

‒ концептуальні засади забезпечення процесуальних гарантій прав 

учасників кримінального провадження шляхом конкретизації відповідних 

положень у випадку здійснення спеціального кримінального провадження; 

‒ наукові та практичні підходи до застосування практики ЄСПЛ у 

кримінальному судочинстві з розкриттям змісту правових позицій ЄСПЛ 

щодо здійснення процедури in absentia у різних країнах та обґрунтуванням 

необхідності дослідження підстав їх постановлення; 

‒ рекомендації щодо реалізації окремих форм міжнародного 

співробітництва у спеціальному кримінальному провадженні (екстрадиція, 

міжнародний розшук) з урахуванням проблем правозастосування, що 

стосуються вжиття всіх можливих заходів у межах міжнародного 

співробітництва до ухвалення рішення про здійснення спеціального 

кримінального провадження, термінів виконання запитів (доручень, прохань, 

клопотань) та їх якості, визначення моменту, з якого вважається, що особа 

оголошена у міжнародний розшук, і документи, які підтверджують, що такий 

розшук здійснюється; 

дістали подальшого розвитку: 

‒ наукові положення щодо визначення місця спеціального 

кримінального провадження у диференціації кримінальної процесуальної 

форми за критерієм її складності з обґрунтуванням висновку, що спеціальне 

кримінальне провадження не належить ні до спрощеної, ні до ускладненої 

форми, хоча і містить певні ознаки обох форм. Спеціальне кримінальне 

провадження здійснюється за загальними правилами з урахуванням 

особливостей, визначених КПК України; 

‒ ідеї і концепції щодо утвердження та забезпечення прав людини у 

кримінальному провадженні шляхом конкретизації і розкриття змісту та 

обсягу таких прав у спеціальному кримінальному провадженні; 

‒ підходи до визначення спеціального кримінального провадження як 

ефективного засобу захисту правопорядку; 
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‒ наукові висновки про те, що підготовче судове провадження 

відповідає вимогам, що висуваються до стадій кримінального провадження із 

визначенням специфічних завдань у випадку здійснення спеціального 

судового провадження; 

‒ загальні вимоги до змісту і процесуального порядку постановлення 

судових рішень з визначенням особливостей порядку розгляду клопотання 

про здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального 

судового провадження і що стосується рішень про застосування запобіжного 

заходу за відсутності підозрюваного, вироку за результатами спеціального 

судового провадження; 

‒ пропозиції щодо законодавчого регулювання спеціального 

кримінального провадження з розробленням відповідного проєкту Закону.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації пропозиції можуть бути використані у: 

– нормотворчому процесі – для вдосконалення КПК України, 

підзаконних і локальних нормативних актів (лист Комітету Верховної Ради 

України з питань правоохоронної діяльності № 04-27/12-2021/57457 від 

22 лютого 2021 р.) 

– правозастосовній діяльності – для надання допомоги практичним 

працівникам під час здійснення спеціального кримінального провадження 

(акт впровадження Головного слідчого управління Національної поліції 

України від 20 січня 2021 р.)  

– навчальному процесі ‒ під час проведення занять з навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес», «Кримінальне процесуальне 

доказування», «Доказування на досудовому розслідуванні», у підготовці 

підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів (акт 

впровадження Національної академії внутрішніх справ від 11 лютого 2021 

р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення 

дисертаційного дослідження оприлюднені у наукових доповідях і виступах 

на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

круглих столах, а саме: «Становлення та розвиток наукових досліджень» 

(м. Київ, 20‒21 травня 2016 р.), «Становлення та розвиток наукових 

досліджень» (м. Київ, 19‒20 травня 2017 р.), «Становлення та розвиток 

наукових досліджень» (м. Київ, 18‒19 травня 2018 р.), «Актуальні проблеми 

оперативно-розшукової діяльності та використання спеціальної техніки» 

(м. Дніпро, 6 грудня 2018 р.), «Актуальні проблеми правової науки в 

сучасних умовах» (м. Кривий Ріг, 16 травня 2019 р.), «Актуальні проблеми 

оперативно-розшукової протидії злочинам» (м. Дніпро, 31 травня 2019 р.), 

«Актуальні питання теорії та практики досудового розслідування 

кримінальних проступків» (м. Київ, 14 листопада 2019 р.), «Актуальні 

проблеми кримінального права» (м. Київ, 22 листопада 2019 р.), «Реалізація 

державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м. Київ, 

7 грудня 2019 р.), «Правова освіта: науковий погляд молодих вчених» 
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(м. Київ, 24 січня 2020 р.), «Реалізація державної антикорупційної політики в 

міжнародному вимірі» (м. Київ, 9‒10 грудня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в 

дисертації, відображено в 34 наукових публікаціях, з яких одна монографія, 

шістнадцять статей ‒ у виданнях, включених МОН України до переліку 

наукових фахових видань з юридичних наук, шість статей ‒ у наукових 

періодичних виданнях інших держав з юридичного напряму, одинадцять – у 

збірниках тез наукових доповідей, оприлюднених на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, що містять шістнадцять підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел (401 найменування) на 47 сторінках, чотирьох додатків 

на 36 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 475 сторінок, з них 

основного тексту ‒ 394 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами, розкрито мету, завдання, об’єкт, 
предмет і методи дослідження, визначено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, наведено відомості про апробацію 
результатів і публікації. 

Розділ 1 «Концептуально-теоретичні засади дослідження інституту 

спеціального кримінального провадження» складається з трьох 

підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Науково-методологічні підходи дослідження 

інституту спеціального кримінального провадження» визначено поняття 

методології дослідження, розкрито її значення для пізнання спеціального 

кримінального провадження як правового явища. Наведено перелік методів 

дослідження та їх значення для вирішення наукових завдань. 

Методологічний інструментарій включає сукупність методів, вибір 

яких зумовлений предметом та об’єктом дослідження, його метою і 

завданнями, що дозволило концептуально синтезувати аналітичні, 

статистичні, наукові та інші результати, які були отримані в процесі 

проведеного дослідження та сформульовані раніше.  

Систему методів дослідження становить комплекс філософських 

(діалектичний, герменевтичний); загальнонаукових (формалізації, 

аксіоматичний, історичний, аналіз, синтез, індукція і дедукція, аналогія, 

абстрагування, прогнозування, праксеологічно-правовий, системно-

структурний, функціонально-структурний, системно-історичний) та 

спеціально-наукових (опитування, анкетування, інтерв’ювання, 

спостереження, вивчення документів, компаративістський, формально-

юридичний) методів.  



13 

 

У підрозділі 1.2 «Доктринальні положення та розвиток законодавства 

про спеціальне кримінальне провадження» здійснено аналіз наукових робіт та 

інших тематичних публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених 

проблемам нормативного регулювання та практичної реалізації процедури 

in absentia. Констатовано зростання інтересу науковців до проблем 

спеціального кримінального провадження та підкреслено їх вагомий внесок у 

розвиток проблематики, що досліджується. 

Наукові роботи, що вивчалися, умовно класифіковано на групи: 

1) праці зарубіжних учених (Д. Т. Арабулі, К. Г. Бендерська, О. О. Казаков, 

К. Б. Калиновський, Н. С. Манова, О. Б. Тимко, О. В. Трофімова, А. С. Тукієв 

та інші; 2) роботи вітчизняних науковців до запровадження інституту 

спеціального кримінального провадження (Г. В. Матвієвська, І. В. Озерський, 

Р. Г. Пєсцов та інші); 3) дослідження після запровадження інституту 

спеціального кримінального провадження (О. В. Баулін, О. Н. Єні, 

О. В. Калінніков, О. В. Лазукова, О. В. Маленко, О. О. Нагорнюк-Данилюк, 

О. В. Сачко, І. І. Сливич, О. Ю. Татаров, А. В. Шевчишен, Д. М. Шишман та 

інші).  

Зазначено, що окрім монографічних досліджень, проблеми 

спеціального кримінального провадження розглянуто в контексті іншої 

проблематики (О. В. Лазукова, О. В. Сачко, А. В. Шевчишен та інші). 

За результатами опрацювання емпіричного матеріалу визначено 

нагальні проблеми спеціального кримінального провадження ‒ стан 

нормативного регулювання спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження; недосконалість категоріально-

понятійного апарату; неузгодженість законодавства і правозастосовної 

практики. Відповідні положення враховано при визначенні структури роботи, 

виборі кола проблем та інтерпретації результатів дослідження. 

У підрозділі 1.3 «Концептуальний аналіз інституту спеціального 

кримінального провадження» запропоновано концептуальне бачення 

визначення та розв’язання теоретичних і практичних проблем спеціального 

кримінального провадження, сформульовано поняття спеціального 

кримінального провадження, з’ясовано місце спеціального кримінального 

провадження у диференціації кримінально-процесуальної форми, визначено 

його інституційні ознаки та спеціальні принципи.  

Концепція спеціального кримінального провадження відображає 

головну ідею, стратегію та зміст дослідження, що передбачає наукове 

упорядкування теоретичних напрацювань і практичних рекомендацій, 

уточнення термінологічного інструментарію, аналіз та узагальнення 

практики застосування спеціального досудового розслідування і 

спеціального судового провадження, що дозволяє об’єктивно відобразити 

відповідну правову реальність, виявити недоліки і проблеми нормативного 

регулювання, визначити шляхи формування нормативної моделі 

спеціального кримінального провадження, що здатна забезпечити 
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оптимальний баланс публічних і приватних інтересів. Ці положення 

визначили зміст і напрями наукового дослідження. 

Обґрунтовано, що поняття «спеціальне кримінальне провадження» 

включає спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, 

матеріальні (визначений перелік злочинів, повнолітній вік підозрюваного, 

обвинуваченого) та процесуальні (підстави та умови, порядок дій 

уповноважених суб’єктів) ознаки. 

Для спеціального кримінального провадження законодавчо визначено 

загальний (недиференційований) порядок його здійснення, який передбачає 

урахування певних особливостей, визначених КПК України. Ці особливості 

не впливають на ускладнення або спрощення процесуальної форми, а 

передбачені для забезпечення можливості здійснення кримінального 

провадження у випадку ухилення підозрюваного, обвинуваченого від 

особистої участі у процесі з обов’язковим забезпеченням його прав. 

Обґрунтовано висновок про те, що спеціальне кримінальне 

провадження і заочне кримінальне провадження співвідносяться як частина і 

ціле. 

Інституційну самостійність спеціального кримінального провадження 

(як матеріальну ознаку правового інституту) визначає специфічний вид 

кримінально-процесуальних відносин ‒ здійснення кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, який ухиляється 

від особистої участі у процесі. Юридичною ознакою спеціального 

кримінального провадження як інституту є сукупність законодавчо 

закріплених норм, які регулюють відповідні відносини. 

Здійснення провадження за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, який ухиляється від участі у процесі, визначає специфіку 

інституційних принципів спеціального кримінального провадження, які є 

гарантією виконання завдань кримінального провадження, забезпечення і 

реалізації прав його учасників, відображають засади, на яких має 

ґрунтуватися кримінально-процесуальна діяльність. Значення інституційних 

принципів, що засновані на загальноправових, міжгалузевих, галузевих 

принципах і характерні винятково для спеціального кримінального 

провадження, полягає у тому, що вони всебічно та достовірно розкривають 

сутність, зміст спеціального кримінального провадження, його соціальне та 

правове призначення, конкретизують діяльність уповноважених суб’єктів та 

забезпечують її правомірність. 

Розділ 2 «Провадження in absentia у законодавстві зарубіжних 

країн та у рішеннях ЄСПЛ. Міжнародне співробітництво у спеціальному 

кримінальному провадженні» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Система правового регулювання щодо забезпечення 

прав людини під час здійснення спеціального кримінального провадження» з 

позицій людиноцентристського підходу досліджено місце і значення прав 

людини під час здійснення спеціального кримінального провадження, їх 
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закріплення на різних рівнях нормативного регулювання, проблеми 

забезпечення та реалізації.  

Стандартами дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого у 

провадженні in absentia визначено: можливість реалізації процесуальних прав 

залежить від волевиявлення особи; провадження in absentia не виключає 

принципу змагальності, оскільки підозрюваний, обвинувачений не 

позбавлений права запросити обраного захисника, до того ж право на участь 

захисника забезпечується державою. 

Процесуальним правам у спеціальному кримінальному провадженні 

відповідає позитивний обов’язок держави щодо забезпечення реальної 

можливості та умов реалізації таких прав. Це забезпечення права на судовий 

розгляд, процесуальні гарантії справедливого судового розгляду, здійснення 

судочинства на засадах змагальності та рівності сторін.  

У підрозділі 2.2 «Провадження in absentia у кримінальному процесі 

зарубіжних країн» досліджено способи нормативного регулювання 

кримінального провадження in absentia у Французькій Республіці, Італійській 

Республіці, Королівстві Бельгія, Федеративній Республіці Німеччина, 

Республіці Австрія, Королівстві Данія, Швейцарській Конфедерації, 

Республіці Болгарія, Чеській Республіці, Королівстві Іспанія, Республіці 

Польща, Республіці Казахстані, Республіці Білорусь, Естонській Республіці 

та міжнародних документах. 

Процедура in absentia регламентована у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, Рекомендації № 6 R(87)18 Комітету міністрів 

Ради Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального 

правосуддя», Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи «Про 

критерії, що регламентують розгляд, який проводиться за відсутності 

обвинуваченого», Європейській Конвенції про міжнародну дійсність судових 

вироків та інших документах, що підтверджує визнання міжнародним 

співтовариством можливості й доцільності її здійснення. Підкреслено, що 

національний підхід є визначальним щодо вибору оптимальної процедури 

in absentia або відмови від неї з урахуванням власних інтересів. 

Виокремлено спільні та відмінні підходи до законодавчого 

регулювання провадження in absentia у різних країнах, що зумовлені 

особливостями соціально-політичної обстановки, правових традицій, 

суспільних запитів і потреб.  

Визначено, що імплементація зарубіжного досвіду в національне право 

передбачає:1) урахування позицій ЄСПЛ щодо застосування процедури 

in absentia (насамперед рішень, у яких країна, досвід якої вивчається, є 

стороною); 2) порівняння кримінального процесуального законодавства з 

позицій практичної можливості реалізації положень, що вивчаються, та їх 

регламентації у нормах КПК України, визначення зв’язку з іншими нормами 

та способи узгодження; 3) оцінку подібності/відмінності конституційних 

принципів і правових традицій; 4) можливість практичної реалізації певних 

механізмів у національному праві й правозастосовній діяльності та 



16 

 

соціально-правові наслідки; 5) доцільність запровадження конкретних 

механізмів з точки зору їх потенціалу у вирішенні національних проблем 

спеціального кримінального провадження.  

У підрозділі 2.3 «Правові позиції Європейського суду з прав людини 

щодо нормативного регулювання та застосування процедури in absentia» 

проаналізовано рішення ЄСПЛ, що стосуються процедури in absentia, та 

практику використання цих та інших рішень ЄСПЛ національними судами.  

Європейський суд з прав людини розглядає скарги щодо відповідності 

положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(ЄКПЛ) дій національної влади при постановленні рішень in absentia, у 

контексті ст. 6 «Право на справедливий суд». Провадження in absentia саме 

по собі не суперечить вимогам ст. 6 Конвенції, якщо підозрюваний, 

обвинувачений зможе згодом домогтися нового судового рішення за його 

участю, в якому містилася б оцінка обґрунтованості висунутих проти нього 

обвинувачень за фактичними та юридичними обставинами справи. 

При постановленні рішень ЄСПЛ бере до уваги наступні обставини 

здійснення процедури in absentia: 1) дотримання порядку повідомлення особи 

про судовий розгляд та дії влади щодо забезпечення участі особи у судовому 

засіданні; 2) ініціатива та дії самої особи щодо участі у судовому засіданні; 

3) поважність причин, через які обвинувачений був відсутній; 4) можливість 

оскарження заочного рішення; 5) забезпечення та ефективність захисту.  

За результатами узагальнення національної судової практики виявлено 

недоліки застосування рішень ЄСПЛ, типовими є наступні: 1) посилання на 

правові позиції ЄСПЛ без мотивації суду щодо ухвалення того чи іншого 

рішення з урахуванням цих позицій; 2) копіювання цитат з рішень ЄСПЛ без 

їх зв’язку з обставинами провадження; 3) довільне тлумачення правових 

позицій ЄСПЛ, що має наслідком постановлення протилежних за змістом 

рішень з посиланням на одні й ті самі висновки ЄСПЛ. 

У підрозділі 2.4 «Запит про надання міжнародної правової допомоги, 

екстрадиція, міжнародний розшук у спеціальному кримінальному 

провадженні» сформульовано рекомендації щодо підготовки запиту про 

надання міжнародної правової допомоги, розглянуто особливості здійснення 

екстрадиції та міжнародного розшуку підозрюваного, обвинуваченого.  

За результатами вивчення матеріалів правозастосовної практики 

виявлено низку недоліків, пов’язаних з підготовкою та визначенням змісту 

запитів про надання міжнародної правової допомоги, у практичній діяльності 

запропоновано враховувати наступні положення: 1) відповідність форми та 

змісту запиту вимогам міжнародного договору, КПК України; вказівка, що 

запит здійснюється за принципом взаємності (у разі відсутності 

міжнародного договору); 2) засвідчення запиту (доручення) за відсутності 

міжнародного договору; 3) відповідність змісту запиту можливому обсягу 

міжнародної правової допомоги відповідно до міжнародного договору та 

процесуального законодавства запитуваної держави; 4) зазначення обставин 

(за наявності), які вказують на пріоритетність розгляду запиту (характер 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004
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правопорушення, ризик втрати доказів, переховування) і підтвердження того, 

що запит не спрямований на переслідування за політичними або іншими 

мотивами, що суперечать засадам кримінального судочинства; 5) зазначення 

бажаної дати отримання відповіді з посиланням на міжнародний договір (за 

наявності) або без такого. 

За результатами опитування слідчих, прокурорів визначено проблеми 

міжнародного співробітництва у спеціальному кримінальному провадженні: 

тривалість виконання запитів (доручень, прохань, клопотань) ‒ 85 %, 

змістовна якість документів, отриманих у рамках міжнародної правової 

допомоги ‒ 62 %, ризики, пов’язані з реалізацією заходів міжнародного 

співробітництва у спеціальному кримінальному провадженні (відмінності у 

законодавстві щодо застосування процедури in absentia) ‒ 41 %.  

Визначено типові проблеми практичної реалізації нормативної вимоги 

щодо оголошення у міжнародний розшук, як чинної умови здійснення 

спеціального кримінального провадження: 1) визначення моменту, з якого 

особа вважається оголошеною у міжнародний розшук; 2) документи, що 

підтверджують здійснення міжнародного розшуку; 3) процесуальна проблема 

підстав постановлення ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за відсутності підозрюваного; 3) наявність ознак 

політичного переслідування як підстава для відмови у здійсненні 

міжнародного розшуку або його припинення.  

Підкреслено, що відсутність нормативної вимоги щодо конкретних 

доказів на підтвердження перебування особи у міжнародному розшуку не 

звільняє сторону обвинувачення від надання таких доказів та обов’язку 

вжиття заходів щодо забезпечення особистої участі підозрюваного, 

обвинуваченого у процесі.  

Наголошено, що для здійснення міжнародного розшуку обов’язковою 

умовою є наявність чинної ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу 

не є рішенням про застосування запобіжного заходу, що необхідне для 

здійснення міжнародного розшуку.  

З метою усунення неузгодженості нормативного регулювання умов і 

порядку оголошення у міжнародний розшук запропоновано внести зміни до 

п. 8 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 

іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої 

Наказом МВС України від 7 липня 2017 р. № 575, який викласти у такій 

редакції: «п. 8. У кримінальних провадженнях про злочини, за вчинення яких 

згідно з чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення 

волі на строк не менше шести місяців, в яких підозрюваного оголошено в 

розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що особа може 

переховуватися за межами України, слідчий відповідно до законодавства 

вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук». Також 

вважаємо доцільним доповнити згаданий пункт таким положенням: «Слідчий 
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вживає вичерпних заходів у межах міжнародного співробітництва для 

встановлення місцезнаходження підозрюваного та забезпечення його 

особистої участі у кримінальному провадженні до звернення з клопотанням 

про здійснення спеціального досудового розслідування». 

Розділ 3 «Загальні положення та процесуальний порядок 

здійснення спеціального досудового розслідування» складається з 

чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Загальні положення спеціального досудового 

розслідування» зазначено, що спеціальне досудове розслідування 

здійснюється у формі досудового слідства за загальними правилами 

досудового розслідування з урахуванням особливостей, визначених 

главою 24-1 КПК України.  

Особливості здійснення спеціального досудового розслідування мають 

забезпечувальний характер, а їх окреме визначення зумовлене необхідністю 

дотримання прав підозрюваного та забезпечення принципу невідворотності 

відповідальності у випадках, коли такий підозрюваний ухиляється від 

слідства, зловживає своїми процесуальними правами. Забезпечувальні дії і 

заходи включають особливий порядок вручення процесуальних документів, 

нормативне визначення вимог до змісту клопотання слідчого, прокурора про 

здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду, 

судовий контроль (ухвала слідчого судді про здійснення спеціального 

досудового розслідування), обов’язкову участь захисника.  

Сформульовано висновок, що віднесення того чи іншого кримінально 

караного діяння до переліку, визначеного у ч. 2 ст. 297-1 КПК України, 

пов’язане з такими критеріями: суспільно-політичний ‒ це злочини, що 

викликають суспільний та політичний резонанс, впливають на формування 

громадської думки про діяльність органів влади, завдають шкоди широкому 

колу суспільних відносин, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням 

стабільної соціально-політичної та воєнної ситуації, можуть мати 

міжнародний характер; процесуальний ‒ переховування особи, яка вчинила 

злочин, від слідства і суду, неможливість виконання повноважень органами 

державної влади на непідконтрольних територіях. Керуючись цими 

міркуваннями, запропоновано доповнити перелік злочинів, передбачений ч. 2 

ст. 297-1 КПК України.  

Акцентовано на системній проблемі нормативної неврегульованості, 

нормотворчої непослідовності, несвоєчасності законодавчого узгодження 

специфічних термінів, понять, юридичних форм (Операція об’єднаних сил, 

район проведення антитерористичної операції (ст. 615 КПК України, Закон 

України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у 

зв’язку з проведенням антитерористичної операції» від 12 серпня 2014 р. 

№ 1632-VII та інші), тимчасово окупована територія, непідконтрольна 

територія), які застосовуються для визначення територіальних, 

адміністративних, соціальних, воєнних процесів і дій в Україні у зв’язку з 
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тимчасовою окупацією, та її вплив на практику застосування спеціального 

кримінального провадження. Наведено визначення низки таких дефініцій.  

У підрозділі 3.2 «Підстава та умови здійснення спеціального 

досудового розслідування» відповідно до авторського поняття спеціального 

кримінального провадження запропоновано серед умов здійснення 

спеціального кримінального провадження визначити ухилення від явки на 

виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як два рази) та оголошення у розшук 

замість переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошення у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. 

За результатами вивчення та узагальнення емпіричних даних виявлено 

низку проблем щодо неоднакового розуміння і застосування положень 

ст. 297-1 КПК України, які стосуються: 1) набуття особою статусу 

підозрюваного; 2) наявності достатніх доказів для підозри; 3) переховування 

підозрюваного від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; 4) оголошення підозрюваного у міжнародний розшук. 

Недоведеність стороною обвинувачення цих обставин ‒ поширена причина 

відмови у здійсненні спеціального досудового розслідування.  

Вказано на проблему нормативного регулювання здійснення 

спеціального досудового розслідування (ч. 5 ст. 139 КПК України), розшуку 

підозрюваного (ст. 281 КПК України), умов, визначених у ч. 2 ст. 297-1 КПК 

України. З метою узгодження правових норм та удосконалення 

правозастосування запропоновано серед умов здійснення спеціального 

досудового розслідування визначити ухилення підозрюваного від явки на 

виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) та 

оголошення його у розшук і законодавчо закріпити обов’язок доведення 

стороною обвинувачення того, що такий розшук здійснюється. Відмова від 

словосполучення «переховування з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності» дозволить усунути неузгодженість правових норм, що 

визначають умови для здійснення спеціального досудового розслідування, 

спеціального судового провадження та уникнути помилок у 

правозастосуванні, що пов’язані з встановленням дійсної мети особи, яка не 

бере особистої участі у кримінальному провадженні.  

Зміст дій сторони обвинувачення у випадку неможливості вручення 

письмового повідомлення про підозру особі внаслідок невстановлення її 

місцезнаходження становить: 1) дотримання вимог ст. 277 КК України; 

2) вжиття заходів щодо встановлення місцезнаходження особи та їх 

результати; 3) виконання дій, які передбачені ст. ст. 42, 111, 135, 278 та 

главою 11 КПК України. 

Достатність доказів для підозри особи, щодо якої подано клопотання 

про здійснення спеціального досудового розслідування, як умову для 

ухвалення відповідного рішення запропоновано розглядати як дані та 
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відомості про встановлення факту учинення злочину та ймовірної 

причетності конкретної особи до цього злочину, що також відповідає 

позиціям ЄСПЛ стосовно поняття обґрунтована підозра ‒ «існування фактів 

та інформації, які можуть переконати об’єктивного спостерігача, що особа, 

про яку йдеться, могла скоїти правопорушення».  

Визначено та класифіковано ознаки повідомлення про підозру у 

спеціальному кримінальному провадженні: процесуальні (внесення 

відомостей до ЄРДР, підтвердження виконання дій щодо вручення 

повідомлення про підозру особі, місцезнаходження якої не встановлено); 

кримінально-правові (матеріальні) (зазначення статті (частини статті) КК 

України, що визначені у ч. 2 ст. 297-1 КПК України) повнолітній вік особи; 

формалізовані (процесуальний документ ‒ повідомлення про підозру); 

суб’єктні (слідчий, прокурор).  

У підрозділі 3.3 «Процесуальні вимоги до клопотання слідчого, 

прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування та порядок 

його розгляду слідчим суддею» визначено поняття клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування, проаналізовано вимоги до його 

змісту, порядок розгляду слідчим суддею та механізм ухвалення відповідного 

рішення. 

Чинні нормативні вимоги до змісту клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування (ст. 297-2 КПК України) у зв’язку з 

механізмом вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування (ст. 297-4 КПК України) класифіковано на обов’язкові та такі, 

що залежать від обставин кримінального провадження. Обов’язковим, 

незалежно від обставин провадження, є доведення слідчим, прокурором: 

набуття особою статусу підозрюваного; умисного та активного характеру дій 

підозрюваного щодо переховування; мети ‒ ухилення від кримінальної 

відповідальності; оголошення у міжнародний та/або міждержавний розшук. 

Слідчий суддя також зобов’язаний враховувати достатність доказів для 

підозри. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у 

зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність (доведено у зв’язку з набуттям статусу 

підозрюваного); перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне 

допитати під час розгляду, зазначаються у клопотанні з урахуванням 

обставин кримінального провадження.  

Вивчення змісту клопотань про здійснення спеціального досудового 

розслідування дозволило виявити типові недоліки, які вплинули на результат 

розгляду слідчим суддею таких клопотань, їх було класифіковано у наступні 

групи: 1) пов’язані з повідомленням про підозру, підтвердження належного 

порядку викликів (неналежне підтвердження дій щодо дотримання 

процедури відправлення повідомлень); 2) щодо здійснення розшуку, 

встановлення місцезнаходження (незазначення слідчим прокурором даних, 

що підтверджують факт перебування особи за межами України, на 



21 

 

непідконтрольній території (зокрема, посилання на інформацію (розшукова 

справа, лист, рапорт) оперативних підрозділів з формулюванням про 

вірогідне перебування особи у певному місці), у той час як підтвердження 

перебування особи за межами країни або на непідконтрольній території 

потребує зазначення процесуальних джерел, передбачених ст. 84 КПК 

України, з яких отримано такі дані); не підтвердження оголошення 

підозрюваного у міжнародний розшук; 3) переховування підозрюваного з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності (обґрунтування 

переховування оголошенням у розшук, відсутність даних про процесуальні 

дії щодо з’ясування факту переховування особи, виклики особи після 

повідомлення про підозру); 4) інші (невідповідність інформації про розшук 

фактичним обставинам провадження, подання клопотання з порушенням 

правил підсудності). 

Виявлено законодавчу прогалину щодо невизначеності порядку дій 

слідчого судді у випадку, якщо клопотання відповідає вимогам ст. 297-2 КПК 

України, але подане з порушенням правил підсудності, що призводить до 

неоднакового застосування закону (повернення клопотання з посиланням на 

ст. 297-3 КПК України та загальні положення КПК України або відмова у 

задоволенні клопотання з посиланням на ст. 297-4 КПК України щодо 

можливості ухвалення рішення лише про задоволення або відмову у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування, а також п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України, яким передбачено 

обов’язковість скасування судового рішення у випадку порушення правила 

підсудності), та запропоновано усунути її шляхом викладення ч. 1 ст. 297-2 

КПК України у такій редакції: «1. З клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право 

звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у 

кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності 

Вищого антикорупційного суду, ‒ слідчим суддею Вищого антикорупційного 

суду». 

У підрозділі 3.4 «Вручення процесуальних документів під час здійснення 

спеціального досудового розслідування» зазначено, що порядок вручення 

процесуальних документів передбачає виконання вимог ст. 297-5 КПК 

України та інші дії сторони обвинувачення щодо вжиття заходів для 

вручення процесуальних документів підозрюваному, які свідчать про 

намагання уповноважених органів з’ясувати або підтвердити 

місцезнаходження підозрюваного, пошук способу його повідомлення з 

урахуванням інформації, що міститься в матеріалах кримінального 

провадження та інших джерелах.  

Підкреслено, що орган досудового розслідування має постійно вживати 

заходів щодо встановлення місця перебування особи, не обмежуватись лише 
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констатацією оголошення у розшук і наявними матеріалами щодо місць 

проживання чи перебування, за якими особа повідомлялась або викликалась 

раніше. Потрібно визначити усі місця, де особа проживала постійно, 

переважно або тимчасово.  

Значення презумпції повідомлення полягає у тому, що вона: 

1) визначена у зв’язку з неможливістю безпосереднього передавання 

(вручення) процесуальних документів підозрюваному; 2) фіксує 

обов’язковість виконання дій уповноваженими суб’єктами; 3) визначає 

перелік і зміст таких дій.  

Зміст повістки про виклик має включати роз’яснення про наслідки 

неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень 

закону, зокрема можливість застосування приводу та здійснення 

спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 

провадження. 

Розділ 4 «Особливості здійснення спеціального судового 

провадження» складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1 «Ухвалення рішення про здійснення спеціального 

судового провадження на підготовчому судовому засіданні» зазначено, що 

вказівка про обвинуваченого як учасника підготовчого засідання, без 

зазначення випадку застосування процедури in absentia, створює підстави для 

неоднакового застосування цієї норми і свідчить про її неузгодженість з 

іншими нормами КПК України, зокрема тими, що регулюють порядок 

здійснення згаданої процедури.  

За результатами вивчення емпіричних даних встановлено, що поряд з 

практикою розгляду питання про здійснення спеціального судового 

провадження на стадії підготовчого провадження суди також розглядають 

питання про здійснення спеціального судового провадження під час судового 

розгляду, що наразі передбачено ст. 323 КПК України.  

Зважаючи на характер завдань підготовчого провадження та судового 

розгляду, доведено доцільність розгляду клопотання про здійснення 

спеціального судового провадження під час підготовчого провадження. 

Запропоновано ч. 2. ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 

«2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого (крім випадків клопотання прокурора про здійснення 

спеціального судового провадження) …». 

Задля узгодження змісту правової норми потрібно також у числі 

рішень, які можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні, 

передбачити рішення про здійснення спеціального судового провадження, 

додавши п. 7 до ч. 3 ст. 314 КПК України у такій редакції: «7) призначити 

спеціальне судове провадження». 

До питань, які мають бути вирішені під час підготовки до судового 

розгляду, віднесено клопотання прокурора про здійснення спеціального 

судового провадження, тому п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України потрібно 

доповнити положенням наступного змісту: «4) … здійснення спеціального 
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судового провадження». Відповідні законодавчі пропозиції було підтримано 

усіма опитаними під час підготовки дисертаційного дослідження.  

У підготовчому провадженні суд вживає заходів щодо забезпечення 

прав обвинуваченого, зокрема шляхом повідомлення обвинуваченого про 

кримінальне провадження за допомогою викликів у порядку, передбаченому 

ст. 297-5 КПК України. 

У підрозділі 4.2 «Процесуальні вимоги до клопотання прокурора про 

здійснення спеціального судового провадження та його розгляд» зазначено, 

що за результатами узагальнення матеріалів правозастосовної практики 

(клопотання про здійснення спеціального судового провадження) визначено 

типові недоліки змісту клопотань, що впливають на результат їх розгляду 

(відмова у здійсненні спеціального судового провадження): недостатня 

інформація про дії, які вживалися з метою повідомлення обвинуваченого про 

кримінальне провадження; відсутність посилання на документи і дані, які 

свідчать про перебування особи за межами України, на непідконтрольній 

території; посилання на здійснення спеціального досудового розслідування 

як підставу для здійснення спеціального судового провадження (суд не дає 

оцінку обґрунтованості ухвал слідчих суддів про здійснення спеціального 

досудового розслідування); посилання на ухвали про дозвіл на затримання з 

метою приводу до зали судових засідань для розгляду питання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, як підставу для 

здійснення спеціального судового провадження. 

Узагальнення судової практики показало, що суди, відмовляючи у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального судового провадження, 

переважно зазначають, що прокурором не надано належних доказів про: 

переховування обвинуваченого з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності ‒ 87 %; належне повідомлення обвинуваченого ‒ 82 %; його 

недвозначну відмову від права з’явитися в суді ‒ 36 %. 

Документами, які підтверджують обізнаність обвинуваченого про 

кримінальне провадження, можуть бути: заява про допуск захисника до 

участі у кримінальному провадженні та інші документи, що підтверджують 

спілкування підозрюваного, обвинуваченого із захисником, слідчим 

прокурором, показання осіб, які контактують з обвинуваченим щодо 

кримінального провадження.  

У підрозділі 4.3 «Судовий розгляд під час здійснення спеціального 

судового провадження» на основі порівняння правових приписів, які 

регламентують порядок здійснення спеціального досудового розслідування і 

спеціального судового провадження, констатовано їх асиметричність (окрема 

та детальна регламентація порядку здійснення спеціального досудового 

розслідування та відсутність такої для спеціального судового провадження). 

Аналіз нормативного регулювання та правозастосовної практики 

свідчить, що особливостями порядку здійснення спеціального судового 

провадження є: 1) повнолітній вік обвинуваченого; вчинення ним злочину, 

передбаченого ч. 2 ст. 297-1 КПК України; переховування обвинуваченого 
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від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; оголошення у міждержавний/міжнародний розшук; 

2) вимоги до прокурора та порядок дій суду: подання клопотання 

прокурором; надання матеріалів про те, що обвинувачений знав або повинен 

був знати про розпочате кримінальне провадження; постановлення ухвали 

стосовно обвинуваченого (обвинувачених) щодо якого (яких) наявні підстави 

для здійснення спеціального судового провадження; 3) обов’язкова участь 

захисника; 4) порядок інформування обвинуваченого про хід і результати 

спеціального судового провадження: надсилання повісток про виклик за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування; надсилання 

захиснику процесуальних документів, які підлягають врученню 

обвинуваченому; публікація інформації у ЗМІ загальнодержавної сфери 

розповсюдження про повістки і процесуальні документи; 5) презумпція 

обізнаності у разі дотримання вимог щодо повідомлення обвинуваченого, 

який ухиляється від отримання повідомлення; 6) можливість судового 

розгляду в одному кримінальному провадженні за наявності у такому 

провадженні інших обвинувачених за клопотанням прокурора; 7) порядок дій 

суду у разі, якщо підстави для спеціального судового провадження перестали 

існувати: подальший судовий розгляд розпочинається спочатку; 

8) обов’язковість дослідження всіх наданих доказів.  

Запропоновано ч. 3 ст. 323 КПК України викласти у такій редакції: 

«судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у 

частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який ухиляється від явки 

на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) (спеціальне 

судове провадження) та оголошений у розшук, і виконуються дії щодо його 

здійснення». 

Проблеми участі захисника у спеціальному судовому провадженні 

розглянуто у контексті типових процесуальних ситуацій: 1) обвинувачений 

особисто обрав захисника, що свідчить про те, що позиція обвинуваченого 

відома захиснику; 2) захисника було призначено і він має зв’язок з 

обвинуваченим; 3) захисника було призначено і він не має зв’язку з 

обвинуваченим. У двох перших випадках проблемним є питання обсягу прав 

обвинуваченого, які можуть бути реалізовані через захисника, а у третьому, 

окрім цього, наявна проблема визначення загальної стратегії захисту та її 

узгодженості з інтересами обвинуваченого.  

Вивчення процесуальних документів (скарги, заяви, клопотання, 

ухвали, вироки) у спеціальному кримінальному провадженні показало, що 

захисники переважно посилаються на наступні обставини: безпідставність 

здійснення спеціального судового провадження (необізнаність підзахисного 

про кримінальне провадження); вина підзахисного не доведена (адже мотив і 

умисел на вчинення злочину неможливо встановити, зважаючи на те, що 

вони є суб’єктивними ознаками, а підзахисний жодного разу не був 
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допитаний у кримінальному провадженні); недопустимість і неналежність 

доказів сторони обвинувачення (зазвичай шляхом вказівки на процесуальні 

порушення). 

Вказано на недосконалість законодавчого регулювання ситуації, якщо 

підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне судове 

провадження перестали існувати, оскільки фактичний зміст таких підстав 

ширший, ніж випадки добровільної участі обвинуваченого у судовому 

засіданні або результативності його розшуку, затримання, екстрадиції, які і є 

дійсними підставами для судового розгляду спочатку.  

З огляду на це ч. 4 ст. 323 КПК України запропоновано викласти у 

такій редакції: «4. Якщо обвинувачений, стосовно якого слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження, 

затриманий або добровільно з’явився до органу досудового розслідування, 

судовий розгляд розпочинається спочатку зі стадії підготовчого 

провадження згідно із загальними правилами, передбаченими цим 

Кодексом».  

Розділ 5 «Судові рішення у спеціальному кримінальному 

провадженні та удосконалення процесуального порядку їх оскарження» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 5.1 «Судові рішення у спеціальному кримінальному 

провадженні» зазначено, що до судових рішень у спеціальному 

кримінальному провадженні висуваються ті ж вимоги, що і до судових 

рішень, які постановлені у загальному порядку, а їх особливості полягають у 

необхідності встановлення та обґрунтування низки вимог, що підтверджують 

підстави для здійснення спеціального кримінального провадження 

(спеціального досудового розслідування та/або спеціального судового 

провадження), що знаходить відображення у їх змісті.  

У спеціальному кримінальному провадженні можуть бути постановлені 

наступні судові рішення:  

1) судове провадження у першій інстанції: підготовче засідання: 

здійснення спеціального судового провадження, закриття кримінального 

провадження, повернення обвинувального акта, відкладення судового 

засідання, рішення, пов’язані з підготовкою до судового розгляду 

(наприклад, з метою виклику обвинуваченого у порядку ст. 297-5 КПК 

України); судовий розгляд: зупинення провадження, зміна порядку судового 

розгляду, вирок, закриття кримінального провадження;  

2) провадження у суді апеляційної інстанції: рішення щодо прийняття, 

залишення без руху, повернення апеляційної скарги, рішення про відмову у 

відкритті провадження та результатів апеляційного провадження;  

3) провадження в суді касаційної інстанції: відкриття касаційного 

провадження, залишення скарги без руху, її повернення та результатів 

касаційного провадження про: залишення судових рішень без змін, а 

касаційної скарги – без задоволення, скасування судових рішень та 

призначення нового розгляду в суді першої чи апеляційної інстанції; 
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скасування судових рішень і закриття кримінального провадження; зміну 

судових рішень.  

Конкретизовано обставини, які суд має зазначити у вироку: 

своєчасність направлення викликів і повідомлень, обставини отримання 

повідомлення про підозру, обізнаність про висунуте обвинувачення та його 

зміст, обізнаність обвинуваченого про його права, зокрема на захист і доступ 

до суду, відсутність перешкод для реалізації гарантованих прав на території 

України, обставини, на підставі яких суд дійшов висновку, що особа 

відмовилась від особистої участі у провадженні. Запропоновано ч. 5 ст. 374 

КПК України доповнити відповідними положеннями. 

У підрозділі 5.2 «Удосконалення правового регулювання оскарження 

окремих судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні» 

приділено увагу малодослідженим або недослідженим питанням оскарження 

судових рішень, які були постановлені у провадженнях in absentia, що 

дозволило узагальнити та критично оцінити стан нормативного регулювання 

порядку судового провадження у цій частині та виявити проблемні аспекти. 

Підтверджено практичну доцільність оскарження ухвали про відмову у 

здійсненні спеціального судового провадження, запропоновано включити її 

до переліку судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку, а також законодавчо визначити можливість повторного звернення з 

клопотанням про здійснення спеціального судового провадження. Це 

сприятиме правовій визначеності, дотриманню розумних строків 

провадження, встановленню балансу інтересів сторін. 

Вказано на нормативну недосконалість ч. 3 ст. 400 КПК України, що 

стосується випадку, коли апеляційну скаргу подає сам обвинувачений. 

Вбачається, що за таких обставин припиняють існувати підстави для 

здійснення спеціального судового провадження і судовий розгляд має 

розпочинатися спочатку у звичайному порядку, як передбачено ч. 4 ст. 323 

КПК України.  

Підтримано раніше сформульовану пропозицію щодо можливості 

оскарження ухвали слідчого судді про здійснення спеціального досудового 

розслідування та запропоновано передбачити відповідне положення у п. 12 

ч. 1 ст. 309 КПК України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі концептуального підходу визначено та 

запропоновано шляхи вирішення наукової проблеми щодо теоретико-

правових і практичних засад здійснення спеціального кримінального 

провадження в Україні, розроблено низку пропозицій та рекомендацій щодо 

удосконалення законодавства і правозастосовної практики, зокрема: 

1. Методологія дослідження спеціального кримінального провадження 

‒ це сукупність методів пізнання, підходів, процедур, способів і засобів, які 

застосовувались для вирішення спеціальних дослідницьких завдань щодо 
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формулювання нових, удосконалення наявних теоретичних положень і 

практичних рекомендацій, спрямованих на формування та розвиток 

наукового знання про спеціальне кримінальне провадження і практику його 

застосування. 

Методологію наукового дослідження спеціального кримінального 

провадження, застосування якої дозволило отримати низку нових наукових 

знань і висновків, а також здійснити аналіз та узагальнення наявних наукових 

і нормативних напрацювань, становить її інструментально-методологічне 

забезпечення, зокрема філософські, загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, 

загальнологічні) та спеціально-наукові (конкретно-наукові) методи 

дослідження. 

2. Формування інституту спеціального кримінального провадження в 

Україні відбувалося з урахуванням досвіду зарубіжних країн, у яких 

застосовується процедура in absentia, правових позицій ЄСПЛ, що дало змогу 

імплементувати позитивний досвід нормативного регулювання і 

правозастосування. Окреслена науковцями проблематика законодавчого 

регулювання та реалізації цього інституту дозволяє розглядати його не тільки 

як опис певних категорій і положень, а й спостерігати його розвиток, 

формувати прогностичні ідеї та напрями щодо його стану і можливих 

трансформацій. 

Власні наукові пошуки спрямовані на вирішення недосліджених або 

малодосліджених проблем теоретичного, нормативного та практичного 

характеру з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної 

практики та передбачають: визначення концепції спеціального 

кримінального провадження, що включає його поняття і низку пов’язаних 

дефініцій, з’ясування місця спеціального кримінального провадження у 

диференціації процесуальної форми, системне дослідження та узагальнення 

практики ЄСПЛ й особливостей її застосування, вивчення практики 

застосування спеціального досудового розслідування та спеціального 

судового провадження. 

3. Концепція спеціального кримінального провадження акумулює 

науковий досвід, практичні напрацювання, систему нормативного 

регулювання цього інституту та напрями його подальшого розвитку, вона є 

результатом наукового моделювання сучасного і перспективного стану 

спеціального кримінального провадження.  

Концепція спеціального кримінального провадження ‒ це система 

знань, наукових позицій про його розуміння як специфічного правового 

явища, об’єктивну оцінку правової, соціально-політичної ситуації та 

можливостей правових засобів щодо забезпечення виконання завдань 

кримінального провадження у випадку ухилення підозрюваного, 

обвинуваченого від участі у провадженні, визначення напрямів і способів 

удосконалення законодавства та правозастосовної практики. 

Спеціальне кримінальне провадження складається зі спеціального 

досудового слідства (адже щодо кримінальних проступків такий порядок не 
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застосовується) та спеціального судового провадження, здійснюється щодо 

визначеного переліку кримінально караних діянь стосовно повнолітнього 

підозрюваного, який ухиляється від участі у провадженні. Поняття 

спеціального кримінального провадження запропоновано визначити як 

спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, процесуальні 

дії у зв’язку з вчиненням діянь, передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 111‒114, 

114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 149, ч. 2‒5 ст. 191 (у випадку 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем), ст. ст. 209, 

255‒258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 

348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 

410, 419, 422, 436, 436-1, 437‒444, 446, 447 закону України про кримінальну 

відповідальність стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який 

ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 

слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як 

два рази) та оголошений у розшук. 

Формування інституту спеціального кримінального провадження є 

продовженням, розширенням, деталізацією інститутів досудового слідства і 

судового провадження. Інституційна спеціалізація спеціального 

кримінального провадження виражається у тому, що це самостійне, системне 

правове утворення, застосування якого забезпечує виконання завдань 

кримінального провадження у випадку ухилення підозрюваного, 

обвинуваченого від участі у процесі. До його ознак належать: правова 

визначеність; особливості правової процедури, що відповідають 

загальновизнаним міжнародним стандартам; регламентація, механізм 

реалізації та гарантії дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого. 

Як спосіб організації кримінально-процесуальної діяльності спеціальне 

кримінальне провадження не належить ні до спрощеної, ні до ускладненої 

форми, хоча і має певні ознаки обох форм (здійснення без участі 

підозрюваного, обвинуваченого, обов’язкова участь захисника, судовий 

контроль). 

Відмінністю спеціального кримінального провадження від інших видів 

(форм) заочного провадження є його матеріальні та процесуальні ознаки, 

насамперед, ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у процесі. 

В інших випадках, які відносять до «заочного» або «провадження за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого», протидія у зазначеному сенсі 

не відбувається. 

4. Універсальна концепція прав людини у спеціальному кримінальному 

провадженні ґрунтується на визнанні важливості участі підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні, як засади реалізації 

принципів кримінального процесу, відтворює загальне правило 

недопустимості судового розгляду без участі підозрюваного, обвинуваченого 

але за винятком правомірних випадків, коли він ухиляється від слідства і 

суду, та необхідності виконання обов’язку держави охороняти і захищати 

права, законні інтереси потерпілих від правопорушення, забезпечити їм 
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доступ до правосуддя та компенсацію заподіяної шкоди, що також є 

способом реалізації принципу невідворотності відповідальності. Баланс 

приватного і публічного інтересу у спеціальному кримінальному 

провадженні передбачає забезпечення однаково важливих вимог ‒ пріоритету 

прав людини та необхідності реалізації владних повноважень (щодо 

застосування певних обмежень і водночас здійснення захисту прав і свобод 

особи) органів державної влади, що зумовлені специфікою кримінальної 

процесуальної діяльності.  

5. Спільними рисами законодавчого регулювання провадження in 

absentia у різних країнах є: процесуальні гарантії доступу до суду, 

забезпечення права на захист, визначення випадків, коли можливе 

застосування процедури in absentia, можливість оскарження вироку, належне 

повідомлення. Відмінності у законодавчому регулюванні стосуються 

класифікації злочинів щодо яких можлива процедура in absentia, обсягу та 

змісту обмежень з метою забезпечення участі підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні. 

У міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн наразі не 

сформовано «ідеальну» модель in absentia. Триває лише опрацювання прав 

обвинувачених, визначення дієвих заходів для їх забезпечення, 

удосконалення, та уніфікація законодавчого регулювання цього інституту у 

напрямі фіксації загальновизнаних умов законності процесу, що свідчить про 

розвиток цього інституту, а не перспективу відмови від нього.  

Зарубіжний досвід нормативної регламентації та реалізації процедури 

in absentia, який розглядається як прийнятний для національного права, 

стосується механізмів забезпечення виконання особою, яка ухиляється від 

слідства і суду, своїх процесуальних обов’язків шляхом накладення 

тимчасового арешту на її майно, обмеження у здійсненні цивільних прав, 

тимчасової конфіскації та ін. Перспективною є регламентація порядку 

визнання підозрюваного, обвинуваченого стороною, яка не виконала своїх 

зобов’язань, і наслідків такого рішення. 

6. Європейський суд з прав людини визнає провадження in absentia як 

засіб захисту правопорядку, якщо при цьому дотримуються права людини, 

гарантовані ЄКПЛ. Процедура in absentia не суперечить ЄКПЛ, а її реалізація 

має відбуватися без порушень конвенційних гарантій. У кожному випадку 

ЄСПЛ досліджує національне законодавство, дії влади (вжиття заходів щодо 

забезпечення особистої участі, забезпечення права на захист, можливість 

оскарження вироку, належне повідомлення про обвинувачення та розгляд 

справи, вказівка на наслідки неявки, доведення до відома вироку) і 

обвинуваченого (поважність причин відсутності, позицію щодо бажання та 

прагнення бути присутнім під час судового розгляду (необізнаність про 

такий розгляд, об’єктивна неможливість бути присутнім, намагання 

ухилитись від відповідальності, переховування). 

Правильне використання рішень ЄСПЛ як джерела права можливе за 

умови усвідомлення підстав його ухвалення, що передбачає необхідність 
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вивчення позиції ЄСПЛ щодо юридичного аналізу конкретних обставин, 

роз’яснення відповідних положень ЄКПЛ та встановлення порушення права.  

7. Для екстрадиції осіб, які ухиляються від особистої участі у 

провадженні, має значення вжиття низки специфічних організаційно-

тактичних заходів: 1) здійснення усіх можливих дій задля екстрадиції до 

застосування процедури in absentia; 2) аналіз законодавства запитуваної 

держави у частині допустимості процедури in absentia за внутрішнім правом 

та/або видачі осіб, до яких вона була застосована, та кримінальної 

відповідальності за таке правопорушення; 3) підтвердження дій запитуючої 

сторони щодо отримання прав підозрюваного, обвинуваченого, що 

включають інформацію про належне повідомлення особи про кримінальне 

провадження, забезпечення права на захист, доступ до суду. Зі змісту цих 

заходів має вбачатись як саме вони впливають на обсяг прав підозрюваного, 

обвинуваченого, що сприятиме формуванню об’єктивної позиції щодо 

можливості екстрадиції; 4) визначення та оцінка неофіційних або 

спеціальних каналів співробітництва, що використовуються зацікавленими 

державами поза механізмами співпраці, передбаченими відповідними 

міжнародними договорами, але відповідно до їхніх норм і принципів. 

До чинників, що впливають на ефективність організації і здійснення 

міжнародного розшуку, належать:1) відсутність ознак, які дозволяють 

припустити політичний мотив спеціального кримінального провадження; 

2) якісна та повна інформація про причетність особи до злочину з метою 

внутрішньої перевірки підстав для публікації «червоних повідомлень»; 

3) необхідність постійного діалогу органу досудового розслідування, 

Національного центрального бюро Інтерполу в Україні та Інтерполу у межах 

певного кримінального провадження.  

8. У випадку, коли у досудовому розслідуванні проведено всі слідчі 

(розшукові), негласні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зібрано 

докази, які достатні для складання обвинувального акта, а закінчити досудове 

розслідування неможливо, оскільки підозрюваний ухиляється від слідства і 

суду, подальший рух провадження можливий лише у формі спеціального 

досудового розслідування, тобто досудове розслідування продовжується з 

урахуванням положень глави 24-1 КПК України. Скорочення, спрощення 

загальних правил досудового розслідування для спеціального досудового 

розслідування не передбачено. 

9. Відмінність процесуального порядку спеціального досудового 

розслідування від досудового розслідування у загальному порядку полягає у 

підставі та умовах його застосування. Відповідно до обґрунтованої нами 

позиції підставою для здійснення спеціального досудового розслідування є 

ухвала слідчого судді, а умовою ‒ сукупність обставин: 1) вчинення діянь, 

передбачених ст. ст. 109, 110, 110-2, 111‒114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 

147, 149, ч. 2‒5 ст. 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем), ст. ст. 209, 255‒258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-

5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-
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3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439‒444, 

446, 447 закону України про кримінальну відповідальність; 2) набуття 

особою статусу підозрюваного; 3) повнолітній вік підозрюваного; 

4) ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

судовий виклик слідчого судді (неприбуття на виклик без поважної причини 

більш як два рази) та оголошення підозрюваного у розшук.  

10. З урахуванням авторського підходу до поняття спеціального 

кримінального провадження клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування визначено як письмове звернення прокурора або 

слідчого за погодженням з прокурором до слідчого судді у випадках, коли 

закінчення досудового розслідування у звичайному порядку неможливе у 

зв’язку з ухиленням повнолітнього підозрюваного, який вчинив злочин, 

визначений у ч. 2 ст. 297-1 КПК України, і якого оголошено у розшук, від 

явки на виклик слідчого, прокурора.  

Запропоновано п. 4 ч. 1 ст. 297-2, п. 5 ч. 1 ст. 297-2 викласти у такій 

редакції: «4) відомості щодо оголошення особи у розшук, заходи і дії, що 

вживаються з метою розшуку; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 

рази)»;ч. 1 ст. 297-4 КПК України викласти у такій редакції: «Слідчий суддя 

відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази), 

оголошений у розшук і виконуються дії щодо його здійснення»; абз. 3 ч. 3. 

ст. 297-4 КПК України викласти у такій редакції: «Повторне звернення з 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім 

випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази), 

оголошений у розшук і виконуються дії щодо його здійснення. 

11. Спеціальний порядок дій уповноважених суб’єктів щодо вжиття 

заходів для забезпечення інформованості підозрюваного про процесуальні дії 

та рішення передбачає, що для вручення повісток про виклик необхідне 

проведення низки заходів: надсилання повістки за останнім відомим місцем 

проживання чи перебування підозрюваного; публікації у ЗМІ 

загальнодержавної сфери розповсюдження; розміщення на офіційних 

вебсайтах органів, що здійснюють досудове розслідування.  

Обґрунтовано доцільність поширення порядку вручення процесуальних 

документів, передбаченого ст. 297-5 КПК України, на момент звернення 

слідчого, прокурора з клопотанням про здійснення спеціального досудового 

розслідування. Для цього потрібно доповнити ч. 1 ст. 297-2 пунктом 7 у такій 

редакції: «7) відомості про повістки про виклик підозрюваного, що 
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надсилалися за останнім відомим місцем його проживання чи перебування 

та опубліковані в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють 

досудове розслідування». 

12. Нормативна вказівка на відкладення судового засідання у випадку 

відсутності обвинуваченого, який був належним чином повідомлений, а його 

відсутність не перешкоджає проведенню судового засідання, не є 

імперативною. Доведено доцільність розгляду клопотання про здійснення 

спеціального судового провадження під час підготовчого провадження та 

запропоновано нову редакцію ч. 2, 3 ст. 314 та п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України. 

13. З урахуванням авторського підходу до розуміння спеціального 

кримінального провадження визначено обставини, що мають бути зазначені у 

клопотанні прокурора про здійснення спеціального судового провадження: 

вчинення повнолітнім обвинуваченим злочину, передбаченого ч. 2 ст. 297-1 

КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини 

більш як два рази). Прокурор зобов’язаний додати до клопотання матеріали 

про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате 

кримінальне провадження. 

До критеріїв оцінки судом факту належного повідомлення 

обвинуваченого належать: 1) докази, що надаються прокурором для 

підтвердження обізнаності обвинуваченого, та їх зв’язок з іншими даними і 

матеріалами провадження; 2) реалізація законодавчої формули презумпції 

обізнаності; 3) дотримання вимог щодо змісту повідомлень. 

14. Обов’язок суду у випадку здійснення спеціального судового 

провадження досліджувати всі надані докази кореспондується з обов'язком 

сторін добросовісно користуватися наданими законом процесуальними 

правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового 

процесу, та обов’язком суду вживати передбачених процесуальним законом 

заходів для скорочення періоду судового провадження.  

Здійснення захисту за призначенням не є порушенням права на захист. 

В оцінці ефективності захисту потрібно орієнтуватися не тільки на 

процесуальну активність захисника, а й враховувати інші критерії, зокрема 

своєчасність, кваліфікованість, послідовність позиції, а головне ‒ 

відповідність дій захисника призначенню захисту: з’ясування обставин, які 

спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають 

кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, тобто 

інтересам підзахисного.  

У спеціальному судовому провадженні, якщо підозрюваний, 

обвинувачений не контактує з призначеним захисником, на суд покладається 

не тільки обов’язок щодо забезпечення права на захист, а й оцінка 

ефективності захисту.  

15. Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні 

класифіковано на: загальні (які можуть бути постановлені у кримінальному 
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провадженні, що здійснюється у загальному порядку) та спеціальні (які 

можуть бути постановлені винятково у спеціальному кримінальному 

провадженні), а також залежно від стадії спеціального кримінального 

провадження: судові рішення, постановлені під час спеціального досудового 

розслідування, та судові рішення, постановлені під час спеціального 

судового провадження. Загальними (спільними для всіх) вимогами до 

судових рішень є законність, обґрунтованість, вмотивованість. Для 

процедури ухвалення та змісту деяких рішень у спеціальному кримінальному 

провадженні встановлено певні особливості, а саме: щодо порядку розгляду 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження, застосування запобіжного заходу за 

відсутності підозрюваного, вироку за результатами спеціального судового 

провадження. Практична реалізація встановлених вимог та особливостей 

визначають зміст судового рішення.  

16. Нормативний порядок провадження у суді апеляційної і касаційної 

інстанції для спеціального кримінального провадження окремо не 

визначається, що відповідає системному правилу про здійснення такого 

провадження у загальному порядку. До його особливостей належать: 

наслідки подання апеляційної скарги (ч. 3 ст. 400 КПК України); виняток з 

переліку істотних порушень вимог процесуального закону випадків 

здійснення судового провадження за відсутності обвинуваченого, 

передбачених ч. 3 ст. 323 КПК України (п. 3 ч. 1 ст. 412 КПК України); 

виконання окремих приписів КПК України щодо обов’язкової участі 

обвинуваченого у судовому засіданні та/або вчиненні ним дій, а саме ч. 4 

ст. 401 КПК України, ч. 4 ст. 430 КПК України; ч. 1 ст. 403 КПК України, 

відповідно до якої захисник підозрюваного, обвинуваченого без згоди 

останнього не може відмовитися від апеляційної скарги до закінчення 

апеляційного розгляду. За таким самим принципом здійснюється відмова від 

касаційної скарги, зміна та доповнення касаційної скарги під час касаційного 

провадження.  
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Шумейко Д. О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення 
спеціального кримінального провадження в Україні. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2021. 

У дисертації розроблено авторську концепцію спеціального 

кримінального провадження в Україні як систему знань, наукових позицій 

про його розуміння як специфічного правового явища. Концепція відображає 

об’єктивну оцінку правової, соціально-політичної ситуації та можливостей 

правових засобів щодо забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження у випадку умисного ухилення підозрюваного, обвинуваченого 

від участі у провадженні, визначення напрямів і способів удосконалення 

законодавства та правозастосовної практики. 

Сформульовано поняття спеціального кримінального провадження, 
з’ясовано місце спеціального кримінального провадження у диференціації 
кримінально-процесуальної форми, визначено його інституційні ознаки та 
спеціальні принципи.  

Досліджено місце і значення прав людини при здійсненні спеціального 
кримінального провадження, способи нормативного регулювання 
кримінального провадження in absentia у різних країнах. Проаналізовано 
рішення ЄСПЛ, що стосуються процедури in absentia та практику їх 
використання національними судами, а також можливості використання 
різних форм міжнародного співробітництва. 

Розкрито особливості здійснення спеціального досудового 
розслідування та спеціального судового провадження. 

Визначено низку проблемних питань щодо постановлення судових 
рішень у спеціальному кримінальному провадженні та їх оскарження. 

Розроблено науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо 
удосконалення законодавства і правозастосовної практики.  

Ключові слова: спеціальне кримінальне провадження, спеціальне 
досудове розслідування, спеціальне судове провадження, in absentia, 
доказування, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук 

по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 
Украины, Киев, 2021. 

В диссертации разработана авторская концепция специального 
уголовного производства в Украине как система знаний, научных позиций о 

его понимании как специфического правового явления. Концепция отражает 
объективную оценку правовой, социально-политической ситуации и 

возможностей правовых средств по обеспечению выполнения задач 
уголовного судопроизводства в случае умышленного уклонения 

подозреваемого, обвиняемого от участия в производстве, определение 
направлений и способов совершенствования законодательства и 

правоприменительной практики. 
Сформулировано понятие специального уголовного производства, 

установлено место специального уголовного производства в 

дифференциации уголовно-процессуальной формы, определены его 
институциональные признаки и специальные принципы. 

Исследовано место и значение прав человека при осуществлении 
специального уголовного производства, способы нормативного 

регулирования уголовного судопроизводства in absentia в разных странах. 
Проанализированы решения ЕСПЧ, касающиеся процедуры in absentia и 

практика их использования национальными судами, а также возможности 
использования различных форм международного сотрудничества. 

Раскрыты особенности осуществления специального досудебного 
расследования и специального судебного производства. 

Определен ряд проблемных вопросов относительно судебных решений 
в специальном уголовном производстве и их обжалования. 

Разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по 
совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 

Ключевые слова: специальное уголовное производство, специальное 
досудебное расследование, специальное судебное производство, in absentia, 

доказывание, следователь, прокурор, следственный судья, суд. 
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The dissertation develops the author's concept of special criminal 
proceedings in Ukraine as a system of knowledge, scientific positions on its 
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understanding as a specific legal phenomenon. The concept reflects an objective 
assessment of the legal, socio-political situation and the possibilities of legal means 
to ensure the implementation of criminal proceedings in case of intentional evasion 
of the suspect, accused from participating in the proceedings, identifying areas and 
ways to improve legislation and law enforcement practice. 

The concept of research methodology is defined, its significance for 
knowledge of special criminal proceedings as a legal phenomenon is revealed. The 
list of research methods is given and their content is revealed. The analysis of 
scientific works and other thematic publications of domestic and foreign authors 
devoted to problems of normative regulation and practical realization of procedure 
in absentia is carried out. 

The place and significance of human rights in the implementation of special 
criminal proceedings, their consolidation at different levels of regulation, the 
problem of ensuring and implementing. Methods of normative regulation of 
criminal proceedings in absentia in the French Republic, the Italian Republic, the 
Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the Republic of Austria, 
the Kingdom of Denmark, the Swiss Confederation, the Republic of Bulgaria, the 
Czech Republic, the Kingdom of Spain, the Republic of Spain, the Republic of 
Spain Republic and international documents. The decisions of the European Court 
of Human Rights, concerning the procedure in absentia and the practice of using 
these and other ECtHR judgments by national courts. Recommendations for the 
preparation of a request for international legal assistance are formulated, the 
peculiarities of extradition and international search for a suspect or accused are 
considered. 

It is noted that a special pre-trial investigation is carried out in the form of a 
pre-trial investigation according to the general rules of pre-trial investigation, 
taking into account the features defined by Chapter 24-1 of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine. The concept of a request for a special pre-trial investigation is 
defined, its requirements to the content, the procedure for consideration by an 
investigating judge and the mechanism for making a decision are analyzed. The 
procedure for serving procedural documents is revealed. 

Peculiarities of special court proceedings are considered. 
A number of problematic issues of court decisions in special criminal 

proceedings and their appeal have been resolved. It is proved that court decisions 
in special criminal proceedings are subject to the same requirements as court 
decisions, which are issued in the general order, and their features are the need to 
establish and justify a number of requirements confirming the grounds for special 
criminal proceedings (special pre-trial). investigation and / or special court 
proceedings), which is reflected in their content. 

Law enforcement materials and other empirical data were used to 
substantiate scientific and practical conclusions and provisions in the work. In the 
context of the researched problems examples of investigative and judicial practice 
are given and analyzed. 
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