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АНОТАЦІЯ 

 

 

Музиченко Т. О. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді щодо 

правомірності обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність» (081 – Право). – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2018. 

Підготовка дисертації здійснювалась у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка. Захист дисертації відбудеться у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. 

Дана дисертація є першим в Україні дослідженням, у якому на основі 

досягнень кримінального судочинства та судоустрою, галузей права, міжнародно-

правових актів, практики Європейського суду з прав людини, законодавства 

зарубіжних країн, судової практики і статистики, здійснено системний аналіз 

проблем апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні . 

У першому розділі констатовано, що «конвенційне» право особи на 

справедливий суд поширюється на всю процедуру судового розгляду, а також 

обгрунтовується, те що п. 8 ч. 2. ст. 129 Конституції України встановлює вимогу не 

лише забезпечення особі права на апеляційний перегляд, але й наявність належної 

правової процедури як дієвого механізму реалізації права на справедливий суд. 

Визначено основні риси вітчизняної апеляції. Сформовано власну наукову позицію 

щодо поняття, завдань, функцій, етапів та особливостей апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді; визначено об’єкт апеляційного оскарження; сформульовано 

авторське бачення класифікації рішень слідчого судді, якими обмежується право 

власності особи у досудовому розслідуванні як об’єкта апеляційного оскарження. 
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З’ясовано, що право на апеляційне оскарження є частиною апеляційного оскарження 

як діяльності, і є лише фактом процесуального значення та реалізовується в межах 

апеляційного оскарження. Праву на апеляційне оскарження, що реалізовується 

шляхом подання апеляційної скарги повинен кореспондуватися й обов’язок 

апеляційного суду відкрити апеляційне провадження або ж залишити апеляційну 

скаргу без руху, повернути її або відмовити у відкритті провадження. Запропоновано 

апеляційне оскарження розглядати як сукупність певних етапів, зокрема: 1) складання 

апеляційної скарги; 2) подачі апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції; 3) 

реєстрації апеляційної скарги судом апеляційної інстанції; 4) дії судді-доповідача 

щодо відкриття/відмови у відкритті апеляційного провадження, залишення 

апеляційної скарги без руху або її повернення. 

Обґрунтовано необхідність скасування норми ст. 309 КПК України та 

внесення змін до ч. 3 ст. 392 КПК України, якими передбачити оскарження усіх 

ухвал слідчого судді під час досудового розслідування.  

Запропоновано введення в кожному апеляційному суді судової палати з 

розгляду апеляційних скарг на судові рішення слідчих суддів. Визначено авторське 

бачення щодо характеру діяльності суду апеляційної інстанції у випадку перегляду 

ухвал слідчого судді. 

У розділі другому констатовано, що розуміння поняття майна та права 

власності в українському законодавстві є набагато звуженим по відношенню до 

розуміння Європейського суду з прав людини, а також те, що поняття права 

власності у національному законодавстві є ширшим від поняття майнових прав. 

Надано авторське розуміння предмета апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді; здійснено науковий аналіз стандартів правомірності обмеження слідчим 

суддею права власності. 

Досліджено питання застосування слідчим суддею заходів кримінального 

процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням права власності в досудовому 

розслідуванні. Зокрема, за результатами судової практики з’ясовано проблеми 

реалізації на практиці вимог ст. 161 КПК України – тимчасового доступу до речей і 

документів, що передані на зберігання адвокату, а також обґрунтовано необхідність 
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надання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про тимчасовий 

доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, що 

містять нотаріальну таємницю. Особливу увагу зосереджено на двох способах 

захисту порушеного права власності в разі накладення слідчим суддею арешту на 

майно – звернення з клопотанням про скасування арешту майна або з апеляційною 

скаргою до суду апеляційної інстанції. Обґрунтовано необхідність внесення змін до 

КПК України щодо можливості обрання до підозрюваного відсторонення від посади 

незалежно від застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Констатовано, що особливо актуальним в аспекті забезпечення права 

власності підозрюваного набувають питання наслідків застосування відсторонення 

особи від посади. Звертається увага на доречність гарантування права особи на 

апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів про продовження строку відсторонення 

від посади або відмову у ньому. Обґрунтовано необхідність надання можливості 

апеляційного оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді застави як 

альтернативного триманню під вартою, а також як окремого запобіжного заходу. 

Розроблено критерії розмежування підстав і умов обрання застави в якості 

основного заходу і як альтернативного триманню під вартою. Наголошено на 

необхідності надання підозрюваному можливості апеляційного оскарження ухвали 

слідчого судді про повне або часткове звернення застави в дохід держави. 

З’ясовано, що набуває актуальності питання розширення об’єкта апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності у 

досудовому розслідуванні – надання можливості апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Обґрунтовано положення про те, 

що з метою забезпечення права на судовий захист власника, законного володільця 

майна або іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час 

досудового розслідування необхідно забезпечити можливість апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні скарги про 

неповернення незаконно вилученого майна. 
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У третьому розділі проаналізовано суб’єктний склад права на апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді; зосереджено увагу на вимогах і запропоновані 

відповідні зміни щодо форми і змісту апеляційної скарги, порядку і термінів її 

подання, можливості ознайомлення з матеріалами судової справи. Визначено 

підстави для зміни, доповнення та відмови від апеляційної скарги, поданої на ухвалу 

слідчого судді. Розглянуто проблемні питання прийняття рішення суддею 

апеляційної інстанції за наслідками перевірки апеляційної скарги на ухвалу слідчого 

судді. Аргументовано, що встановлений строк у ч. 2 ст. 422 КПК України є 

недостатнім для вчинення суддею-доповідачем передбачених КПК України вимог 

щодо витребування відповідних матеріалів із суду першої інстанції, а також для 

самого апеляційного перегляду.  

У контексті предмета дослідження, розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення положень КПК України. 

Ключові слова: право власності, стандарти обмеження права власності, 

слідчий суддя, ухвала слідчого судді, досудове розслідування, апеляційна скарга, 

апеляційне оскарження. 
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This dissertation is the first in Ukraine study, which is based on the achievements of 

the criminal justice and judicial system, branches of law, international legal acts, practice 

of the European court of human rights, law of foreign countries, judicial practice and 

statistics, carried out systematic analysis of the problems of appellate review of decisions 

of the investigating judge on the lawfulness of limitations of ownership rights of persons 

in pre-trial investigation . 

The first section stated that «conventional» person's right to a fair trial extends 

throughout the trial proceedings, and also argues that paragraph 8 of section 2 article 129 

of the Constitution of Ukraine sets a requirement not only providing the right to appellate 

review, but also the availability of due process as an effective mechanism for the 

realization of the right to a fair trial. The main features of the patriotic appeal. Formed own 

scientific position regarding the concept, objectives, functions, stages and peculiarities of 

appeal of decisions of the investigating judge. Clarified that the right to appeal is part of 

appeal as activities, and is a fact of procedural values, and is implemented within the 

appeal. The right to appeal, realizable by filing an appeal should be corresponded and the 

duty of the court of appeal to open the appeal proceedings or to leave the appeal complaint 

without movement, return it or refuse to open proceedings. The proposed appeal to be 

considered as a set of specific steps, in particular: 1) preparation of the appeal; 2) filing an 

appeal in court of appeal; 3) the registration appeal court of appeal; 4) the actions of the 

judge-rapporteur of opening/refusal to open appeal proceedings, the abandonment of the 

appeal without movement or return. 

The necessity of the abolition of the norms of article 309 of the CPC of Ukraine and 

amendments to part 3 of article 392 of the CPC of Ukraine, which provide for appeal 

against all decisions of the investigating judge during pre-trial investigation. 

The proposed introduction in every court of appeal the court of appeals on judicial 

decisions of investigating judges. Determined the author’s vision of the nature of the 

activities of the court of appeal in the case of review of decisions of the investigating 

judge. 

In the second section it is stated that the understanding of the concept of property 

and ownership rights in the Ukrainian legislation there is much narrowed towards the 
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understanding of the European court of human rights, and that the concept of property 

rights in national legislation is broader than the concept of property rights. Given the 

author’s understanding of the subject appeals against rulings of the investigating judge. 

The problems concerning the application by the investigator, the judge of the 

measures of criminal procedural coercion related to restriction of property rights in pre-

trial investigation. In particular, the results of judicial practice clarified the issues in the 

practical implementation of the requirements of article 161 of the CPC of Ukraine – 

temporary access to things and documents deposited with attorney, as well as the necessity 

of enabling appeals against rulings of the investigating judge on the temporary access to 

things and documents, which permitted the seizure of items and documents containing the 

notary secret. Special attention is focused on two methods of protection of violated rights 

of ownership in the case of overlapping investigative judge of seizure of property – 

application for cancellation of arrest of property or appeal to the court of appeal. The 

necessity of amending the criminal procedure code of Ukraine regarding the possibility of 

election to the suspect, the dismissal regardless of the application to it of a preventive 

measure in the form of detention. It was noted that particularly relevant in the aspect of 

ensuring ownership rights of the suspect issues the implications of the removal of a person 

from office. Attention is drawn to the relevance of guaranteeing the right to appeal 

determinations of the investigating judges to extend the period of suspension or denial of 

it. The necessity of providing opportunity to appeal against the application of the 

preventive measure in the form of collateral as an alternative to detention, as well as a 

separate measure. Developed criteria for distinguishing between grounds and conditions 

for the election of the collateral as a primary event and as an alternative to detention. The 

necessity of granting the suspect the opportunity to appeal against the resolution of the 

investigative judge on full or partial circulation of the bail into the revenue of the state. 

Found that it raises the question of the extension of the facility appeals against 

rulings of the investigating judge on the lawfulness of limitations of ownership rights in 

pre-trial investigation – possibility of appellate review of decisions of the investigating 

judge on the temporary restriction in use of the special right and the permission to search 

the dwelling or other possession of a person. It is proved that to ensure the right to judicial 
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protection of the owner, legal owner of the property or other person’s rights or legal 

interests are limited during pre-trial investigation must ensure the opportunity to appeal 

against the decision of the investigating judge about refusal in satisfaction of the complaint 

about the non-return of illegally seized property. 

The third section analyzes the subjective part of the right to appeal determinations of 

the investigating judge; it focuses on the requirements and proposed appropriate changes 

on the form and content of the appeal, the order and terms of its presentation, to 

familiarize themselves with the case materials. Identified reasons for changes, additions 

and abandonment of the appeal complaint to the decision of the investigator of the judge. 

The issues of decision a judge of appeal instance by results of check appeal on the 

determination of the investigating judge. Argued that the time limit in part 2 of article 422 

of the CPC of Ukraine is insufficient for the commission by the judge-rapporteur in 

accordance with the CPC of Ukraine requirements for obtaining relevant materials from 

the court of first instance and to the appellate review. 

In the context of the research subject, developed proposals for improving the 

provisions of the code of criminal procedure. 

Key words: ownership, standards, restrictions of ownership rights, the investigative 

judge, the decision of the investigating judge, pre-trial investigation, appeal. 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У ст. 41 Конституції України закріплено одне з 

фундаментальних прав людини – володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Тому проблема 

законності його обмеження у досудовому розслідуванні, а також своєчасного 

відновлення має безумовну актуальність. Цей висновок, зокрема, знаходить своє 

підтвердження в переконливих даних судової статистики за 2014-2017 р.р. Вони 

демонструють суттєве збільшення питомої ваги апеляційних скарг на ухвали 

слідчих суддів, якими обмежується право власності особи: якщо в 2014 р. до судів 

апеляційної інстанції надійшло 924 апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів про 

задоволення клопотання про арешт майна (з них апеляційними інстанціями 

скасовано 35,7 % ухвалених рішень), то в 2015 р. – 1 тис. 846 (з них 32,4 % рішень 

скасовано), у 2016 р. – 3 тис. 49 (з них скасовано 39,3 % скасовано ухвал), а вже у 

2017 р. подано 4 тис. 887 апеляційних скарг, з яких за результатами апеляційного 

перегляду 42,3 % ухвал слідчих суддів про арешт майна скасовано. Наведена 

статистика є своєрідним маркером, котрий вказує, зокрема, на наявні дефекти 

правового регулювання питань процедури обрання слідчими суддями заходів 

кримінального процесуального примусу, що обмежують право власності особи на 

стадії досудового розслідування. 

Одночасно потрібно зазначити, що в п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України 

однією із основних засад судочинства визнано забезпечення права особи на 

апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне 

оскарження судового рішення. Відтак, актуальною постає процедура апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді у досудовому розслідуванні, яка не узгоджується з 

вимогами даної конституційної норми, оскільки ґрунтується на концепті обмеження 

права особи на апеляційне оскарження та вибірковості у визначенні кола суб’єктів 

такого права, зокрема, щодо ухвал слідчого судді, що обмежують право власності 

особи у досудовому розслідуванні, що негативно позначається на ефективності 
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відновлення порушених прав особи в кримінальному провадженні. Тому особливої 

актуальності набуває проблема приведення процедури апеляційного оскарження 

законності майнових правообмежень особи у досудовому розслідуванні до вимог 

європейських стандартів справедливого правосуддя. 

Проблеми теорії та практики апеляційного оскарження ставали інтересом 

наукових досліджень таких вітчизняних вчених-процесуалістів, як: Н. Р. Бобечка, Є. 

В. Большакова, К. В. Гусарова, О. С. Кашки, Д. І. Клепки, О. Ю. Костюченко, О. П. 

Кучинської, В. Т. Маляренка, В. І. Мариніва, О. В. Острогляда, П. П. Пилипчука, В. 

О. Попелюшка, В. І. Сліпченка, В. І. Теремецького, А. Р. Туманянц, В. П. Шибіка, О. 

Г. Яновської та ін. Віддаючи належне їхньому внеску в розвиток предметних 

теоретичних уявлень, доводиться одночасно констатувати, що питання апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді щодо законності обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні потребують подальшого теоретичного осмислення. Відтак, 

у розглядуваному контексті необхідно підкреслити, що проблематика апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді змістовно пов’язана з питанням обрання та 

застосування слідчим суддею у досудовому розслідуванні заходів кримінального 

процесуального примусу, якими обмежується право власності особи. Ці питання 

певною мірою досліджувалися такими вченими, як: Л. М. Бабіч, Ф. Н. 

Багаутдіновим, Р. Г. Бікмієвим, О. В. Верхогляд-Герасименко, В. М. Гапоновою, І. 

В. Гловюк, Ю. В. Донченком, Ю. М. Дьоміним, М. І. Зеленською, Г. М. Куцкір, М. 

В. Лепеєм, Н. С. Моргун, О. В. Музиченком, О. Є. Остапенком, М. А. Погорецьким, 

А. Е. Руденко, О. Ю. Татаровим, Л. Д. Удаловою, В. І. Фаринником, А. В. Чубом, О. 

Г. Шило та ін. Проте, жоден із них не проводив дослідження в аспекті його 

комплексності – з поєднанням апеляційного оскарження. Тому сумарна дія згаданих 

вище та інших чинників спричиняє суперечливу, подекуди хаотичну практику 

слідчих суддів і суддів апеляційної інстанції, негативно позначаючись на стані 

законності майнових правообмежень особи у досудовому розслідуванні. 

Дана дисертація є першою спробою комплексного дослідження питання 

обрання та застосування слідчим суддею заходів кримінального процесуального 

примусу, пов’язаних з обмеженням права власності особи у досудовому 



 

18 
 

 

розслідуванні з реалізацією права особи на апеляційне оскарження зазначених ухвал 

слідчого судді. В основі актуальності теми знаходять свій прояв проблеми 

нормативно-правового, теоретичного та правозастосовчого характеру, що зумовили 

її вибір та необхідність подальших наукових розробок у цьому напрямку. 

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

виконано відповідно до положень Указів Президента України «Про концепцію 

реформування кримінальної юстиції України» від 8 квітня 2008 р. № 311/2008, «Про 

Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів 

на 2015-2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 276/2015 та відповідно до Пріоритетних 

напрямів розвитку правової науки на 2011-2015 р.р., ухвалених Національною 

Академією правових наук України (рішення від 24 вересня 2010 р. № 14-10), планів 

науково-дослідних робіт юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка за напрямом досліджень юридичного 

факультету «Доктрина права в правовій системі України: теоретичні та практичні 

аспекти» (номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 01111u008337), а також 

кафедри правосуддя. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 22 грудня 2014 р. (протокол № 4) та уточнено 15 вересня 2017 р. 

(протокол № 1). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є одержання 

нових наукових результатів, спрямованих на формування належної правової 

процедури апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. 

Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні дослідницькі задачі: 

- дослідити поняття й основні характеристики сучасної української 

апеляції в контексті її «класичної» моделі; 

- визначити складові апеляційного провадження, а також етапи 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді; 
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- сформулювати поняття та визначити завдання апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності особи (або 

відмови у цьому) у досудовому розслідуванні; 

- визначити функції апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, що 

обмежують право власності особи під час досудового розслідування; 

- сформулювати пропозиції про визначення кола суб’єктів, 

уповноважених на перегляд ухвал слідчого судді у досудовому розслідуванні; 

- визначити об’єкт та предмет апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді щодо правомірності обмеження права власності особи; 

- запропонувати класифікацію ухвал слідчого судді, якими обмежується 

право власності особи у досудовому розслідуванні, як об’єкта апеляційного 

оскарження; 

- охарактеризувати процесуальний порядок та підстави обрання та 

застосування слідчим суддею заходів кримінального процесуального примусу, що 

обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні; 

- дослідити коло суб’єктів права на апеляційне оскарження ухвал слідчого 

судді щодо правомірності обмеження права власності у досудовому розслідуванні; 

- класифікувати виявлені порушення права власності особи у досудовому 

розслідуванні, що стають приводом для подачі особами апеляційної скарги про 

перегляд ухвал слідчого судді; 

- розробити та надати пропозиції щодо удосконалення норм чинного КПК 

України, які регламентують процесуальний порядок обрання та застосування 

слідчим суддею заходів кримінального процесуального примусу майнового 

характеру, а також порядок апеляційного оскарження таких судових рішень. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають з приводу 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні. 

Предметом дослідження є апеляційне оскарження ухвал слідчого судді щодо 

правомірності обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. 
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Методи дослідження обрано з огляду на визначені в роботі мету й задачі, 

специфіку об’єкта і предмета дослідження. Логічні методи аналізу, синтезу, індукції 

та дедукції стали основою дослідження теоретичних та правових питань 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні (розділи 1-3). Формально-

логічний (догматичний) метод застосовувався для уточнення понятійного апарату 

за темою дослідження (підрозділи 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 та 3.3). Системно-

структурний метод був корисним для визначення складових апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді в досудовому розслідуванні як частини 

апеляційного перегляду; класифікації ухвал слідчого судді, що обмежують право 

власності особи як об’єкта апеляційного оскарження; визначення стандартів 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні (підрозділи 1.1, 1.2, 

1.4, 2.1). Своєю чергою, метод юридичного аналізу показав свою ефективність у 

процесі вивчення положень кримінального, кримінального процесуального, а також 

іншого галузевого законодавства (розділи 1-3). Використання порівняльно-правового 

методу надало можливість зіставити відповідні норми кримінального 

процесуального законодавства України й окремих зарубіжних країн (підрозділи 2.1, 

2.2, 2.3, 3.1 та 3.2). Соціологічний метод застосовувався для отримання емпіричних 

даних у вигляді опитування респондентів із питань апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності особи під час 

досудового розслідування (підрозділи 1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 та 3.4). Статистичний 

метод використовувався для узагальнення результатів опитування практичних 

працівників, а також судової практики (розділи 1-3). Метод прогнозування 

застосовувався під час опрацювання пропозицій на вдосконалення чинного 

кримінального процесуального законодавства України (розділи 1-3). Зазначені 

методи використовувалися комплексно, що позначилось на всебічності, повноті й 

об’єктивності цього дослідження, обґрунтованості та узгодженості сформульованих 

у дисертації висновків, а також достовірності отриманих результатів. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові роботи з теорії 

держави і права, кримінального, цивільного і господарського права, а також 
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кримінального, цивільного, господарського та адміністративного процесуального 

права, тощо. 

Інформаційну та нормативно-правову базу роботи становлять: Конституція 

України; міжнародно-правові акти; закони України; Кримінально-процесуальний 

кодекс України 1960 року; Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року; 

Кримінально-процесуальні кодекси деяких країн пострадянського простору. 

Емпіричну базу дослідження становлять узагальнення судової практики 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, 

місцевих та апеляційних судів; статистичні звіти Державної судової адміністрації 

України за 2013-2017 р.р.; зведені дані анкетування 65 суддів, 83 адвокатів, 77 

прокурорів органів прокуратури України та 68 слідчих органів Національної поліції 

України Вінницької, Київської, Одеської обл. та м. Києва; понад 1500 ухвал слідчих 

суддів та судів апеляційної інстанції; близько 30 рішень Європейського суду з прав 

людини. 

Наукова новизна одержаних результатів. Ця робота у вітчизняній науці 

кримінального процесуального права є першим комплексним дослідженням 

проблем апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, що обмежують право 

власності особи у досудовому розслідуванні. За результатами дослідження 

сформульовано ряд нових положень і висновків, які мають суттєве теоретичне і 

практичне значення, зокрема: 

уперше: 

- сформовано визначення поняття апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді з обмеження права власності особи (відмови у такому обмеженні) під час 

досудового розслідування як діяльності уповноважених суб’єктів подання 

апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції з метою перевірки ухваленого 

слідчим суддею рішення на предмет законності, обґрунтованості та вмотивованості 

обмеження/відмови в обмеженні права власності особи у досудовому розслідуванні, 

а також діяльність апеляційного суду з реєстрації такої скарги, вчинення інших 

процесуальних дій, пов’язаних із відкриттям апеляційного провадження; 
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- сформульовано методологічний висновок, що в характері завдань 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження 

права власності особи (відмови у цьому) в досудовому розслідуванні доцільно 

розглядати: 1) забезпечення особі можливості ініціювати перегляд ухвали слідчого 

судді на предмет законності обмеження/відмови в обмеженні права власності особи, 

а також 2) визначення можливості відновлення порушеного права власності; 

- обґрунтовано виділення функцій апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді, що обмежують право власності під час досудового розслідування: 1) 

забезпечення можливості перевірки законності, обґрунтованості та вмотивованості 

прийнятого рішення слідчим суддею; 2) забезпечення досягнення цілей і виконання 

завдань кримінального судочинства; 3) мінімізація незаконного обмеження права 

власності особи у досудовому розслідуванні; 4) сприяння формуванню належної 

судової практики; 

- обґрунтовано потребу у скасуванні ст. 309 КПК України як такої, що не 

відповідає п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», а також ст. 24 КПК України та запропоновано внести 

зміни до ч. 3 ст. 392 КПК України; 

- розроблено класифікацію ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження або відмови в обмеженні права власності особи в межах об’єкту 

апеляційного оскарження за наступними критеріями: в залежності від законодавчого 

закріплення можливості апеляційного оскарження; в залежності від настання 

наслідків майнових правообмежень у випадку застосування заходів кримінального 

процесуального примусу; в залежності від стадії кримінального провадження, на 

якій реалізовується право особи на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді 

щодо правомірності обмеження або відмови в обмеженні права власності особи; в 

залежності від характеру прийнятого судового рішення слідчим суддею; 

- сформовано теоретичну позицію щодо предмета апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді; 

- розроблено критерії розмежування підстав та умов обрання застави як 

основного запобіжного заходу та як альтернативного триманню під вартою. 
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Виходячи з цього, класифіковано умови обрання застави як основного запобіжного 

заходу на: умови «заборони обрання» та умови «обов’язку обрання», а також як 

альтернативного триманню під вартою на: умови «обов’язку обрання» та умови 

«дискреції обрання»; 

- обґрунтовано потребу надання підозрюваному можливості апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді про повне або часткове звернення застави в дохід 

держави; про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, а також 

продовження його строку; 

- запропоновано доповнити п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України положенням про 

можливість звернення особи до слідчого судді зі скаргою про неповернення 

незаконно вилученого майна під час проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 КПК 

України, а також обґрунтовано необхідність забезпечення можливості апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні скарги про 

неповернення незаконно вилученого майна; 

удосконалено: 

- наукове положення про виокремлення етапів апеляційного оскарження як 

частини апеляційного перегляду ухвал слідчого судді. Такими етапами 

запропоновано виділяти: 1) складання апеляційної скарги; 2) подачу апеляційної 

скарги до суду апеляційної інстанції; 3) реєстрацію апеляційної скарги судом 

апеляційної інстанції; 4) дії судді-доповідача з відкриття/відмови у відкритті 

апеляційного провадження, залишення апеляційної скарги без руху або її 

повернення; 

- концепт системи стандартів обмеження права власності осіб у досудовому 

розслідуванні. Обмеження права власності має базуватися на таких стандартах 

(умовах): 1) законності (легітимності) обмеження; 2) пропорційності (співмірності 

обмеження); 3) рівності (заборони дискримінації); 4) підконтрольності вирішення 

питання про застосування виключно суду; 5) тимчасовості; 6) неможливості захисту 

прав і законних інтересів іншими способами; 7) наявності реальної можливості 

заподіяння шкоди особистим, громадським чи державним інтересам; 8) можливості 

оскарження незаконно порушених прав та свобод; 
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- наукові погляди на правові підстави для повернення та відмови у задоволенні 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів; 

- аргументацію на підтримку ідеї про надання можливості апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів; 

- теоретичну модель двох способів захисту обмеженого права власності особи 

при накладенні слідчим суддею арешту на майно – скасування та апеляційного 

оскарження; 

- правову процедуру ознайомлення підозрюваного, обвинуваченого з 

клопотанням про відсторонення від посади, а також матеріалів, що обґрунтовують 

його; 

- науковий підхід до визначення суб’єктів права на апеляційне оскарження 

ухвал слідчого судді, зокрема тих, що обмежують право власності особи; 

- правову процедуру надання можливості ознайомлення з матеріалами судової 

справи особам, які бажають подати апеляційну скаргу; 

- трактування апеляційної скарги як звернення суб’єктів права на апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді до суду апеляційної інстанції з дотриманням 

визначеної КПК України належної правової процедури з вимогою усунення 

порушеного слідчим суддею права власності особи на досудовому розслідуванні; 

- процесуальний прядок доповнення чи зміни апеляційної скарги особою, яка 

подала апеляційну скаргу; 

- пропозиції щодо ініціювання суб’єктом подачі апеляційної скарги питання 

поновлення строку на апеляційне оскарження; 

набуло подальшого розвитку: 

- положення про виділення ознак апеляційного провадження: 1) це перевірка 

актів нижчестоящого суду, що не вступили в законну силу за апеляційними 

скаргами сторін і зацікавлених осіб в межах доводів скарг; 2) здійснення переоцінки 

питань факту і права шляхом дослідження доказів; 3) можливість ухвалення нового 

рішення, яким повністю або частково замінюється рішення суду нижчого рівня; 
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- підхід щодо розуміння характеру діяльності суду апеляційної інстанції у 

випадку перегляду ухвал слідчого судді в досудовому розслідуванні та 

запропоновано його розуміння як здійснення судового контролю за рішеннями 

нижчестоящого суду, де видом останнього є апеляційний перегляд ухвал слідчого 

судді на стадії досудового розслідування; 

- пропозиція розглядати функцію слідчого судді в системі кримінально-

процесуальної діяльності як забезпечення: 1) судового санкціонування; 2) судового 

контролю; 3) легалізації або відмови в легалізації результатів проведення слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій у разі їх проведення без ухвали слідчого судді у 

визначених КПК України випадках; 4) вирішення питання відводів у кримінальному 

провадженні; 5) депонування доказів шляхом проведення допиту свідка, потерпілого 

у судовому засіданні під час досудового розслідування; 6) судового захисту в 

порядку 206 КПК України; 

- розуміння поняття обмеження права власності в кримінальному провадженні 

як такого тимчасового стану майнових кримінально-процесуальних правовідносин, 

за яких власник або володілець не може реалізувати всі правомочності щодо 

належного йому майна; 

- ідея надання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про: 

1) тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і 

документів, що містять нотаріальну таємницю, а також надання нотаріусу права на 

апеляційне оскарження; 2) продовження строку відсторонення від посади або 

відмову у ньому; 3) застосування запобіжного заходу у вигляді застави як 

альтернативного триманню під вартою та як окремого запобіжного заходу; 4) про 

дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи; 

- пропозиція законодавчого закріплення можливості обрання до 

підозрюваного відсторонення від посади незалежно від застосування до нього 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

сформульовані у дисертаційній роботі теоретичні узагальнення, висновки та 

пропозиції можуть бути використані у: 
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- навчальному процесі та науково-дослідній сфері – при викладанні 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми 

кримінального процесу України», «Проблеми досудового розслідування», 

підготовці підручників, посібників, методичних матеріалів, а також при проведенні 

подальших досліджень щодо апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, що 

обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні (акти впровадження 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 04 жовтня 2017 р. 

та Національної академії внутрішніх справ від 12 жовтня 2017 р.). 

- нормотворчій діяльності  для удосконалення норм КПК України, що 

регулюють питання обрання слідчим суддею заходів забезпечення кримінального 

провадження та дозволу на проведення слідчих дій, що обмежують право власності 

особи у досудовому розслідуванні, а також апеляційного оскарження таких рішень 

(акт впровадження Інституту законодавства Верховної Ради України від 17 травня 

2018 р.); 

- практичній діяльності – для використання в практичній діяльності слідчих, 

прокурорів, адвокатів та суддів (акти впровадження Київської місцевої прокуратури 

№ 10 від 15 вересня 2017 р.; Головного слідчого управління Національної поліції 

України від 18 жовтня 2017 р.; ТОВ «Подільська юридична компанія «Керевич та 

партнери» від 26 грудня 2017 р.; Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ від 29 грудня 2017 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертацію виконано самостійно. Викладені у 

дисертації положення, які становлять новизну роботи, розроблено автором 

особисто. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць, 

у дисертації не використовувалися. Особисті теоретичні розробки дисертантки у 

наукових працях, опублікованих у співавторстві, становлять понад 60%. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження 

оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях: 

«Десяті осінні юридичні читання»» (м. Хмельницький, 2011 р.), «Актуальні питання 

реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів» (м. 

Одеса, 2012 р.), «Сучасні завдання законодавства кримінально-правового напрямку. 
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Десяті юридичні читання» (м. Одеса, 2012 р.), «Актуальні проблеми юридичної 

науки і практики» (м. Харків, 2013 р.), «65-річя загальної декларації прав людини: 

дотримання прав людини – пріоритет держави та суспільства» (м. Ужгород, 2013 р.), 

«Право: історія, теорія, практика» (м. Львів, 2014 р.), «Актуальні питання 

публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування 

законодавства» (м. Херсон, 2014 р.), «Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні 

та пріоритетні напрями досліджень» (м. Запоріжжя, 2016 р.), «Верховенство права 

та правова держава» (м. Ужгород, 2016 р.), «Сучасні проблеми правової системи та 

державотворення в Україні» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Стратегії розвитку та 

пріоритетні завдання юридичної науки» (м. Київ, 2017 р.), «Юридичні науки: 

проблеми та перспективи» (м. Запоріжжя, 2017 р.), «Сучасні тенденції розвитку 

науки (ч. II)» (м. Київ, 2017 р.), «Правова реформа та забезпечення 

демократизаційних процесів і національної безпеки в Україні» (м. Одеса, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

викладено у 22 публікаціях автора, зокрема, 8 – у наукових статтях, з них 6 – у 

вітчизняних фахових наукових виданнях, у тому числі 1 у співавторстві (понад 60% 

авторського тексту), 2 – в іноземних фахових виданнях, 1 – у вітчизняному 

фаховому електронному виданні та 14 – тезах доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 12 

підрозділів, де підрозділ другий другого розділу включає 4 пункти та підрозділ 

третій другого розділу – 2 пункти, висновків, списку використаних джерел та 

додатків. Повний обсяг роботи становить 326 сторінок, з них основного тексту – 216 

сторінок; список використаних джерел складає 521 найменування і займає 61 

сторінку; додатки викладено на 34 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1  

ПОРЕФОРМЕНА ВІТЧИЗНЯНА АПЕЛЯЦІЯ І МІСЦЕ В НІЙ ОСКАРЖЕННЯ 

УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

ОСОБИ 

 

 

1.1. Сучасна українська апеляція: поняття й основні характеристики в 

контексті її «класичної» моделі 

 

 

Сучасна судова система вимагає від законодавця приведення її у відповідність 

до європейських стандартів, тим самим гарантувати право особи на доступ до 

правосуддя, посилити незалежність судової влади, а також підвищити рівень довіри 

громадян до вітчизняної судової системи. Визначальним моментом у цьому стає 

послідовна реалізація положень Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, що ратифікована Україною 17 липня 1997 року та 

відповідних протоколів до неї. 

Досягнення мети справедливості судового рішення не буде ефективним без 

можливості його перегляду іншим складом суду. Право на апеляційний перегляд є 

конвенційним правом, яке, водночас, прямо не передбачено у самій Конвенції. 

Дотично до права на перегляд судового рішення є право на справедливий суд, що 

визначене у ст. 6 Конвенції, дія якої поширюється і на досудове розслідування (п. 41 

рішення ЄСПЛ у справі «Dusko Ivanovski v. the FYRM» від 24 квітня 2014 року [6] 

та п. 52 рішення ЄСПЛ у справі «Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 

року [255]). В подальшому в результаті прийняття Радою Європи Протоколу № 7 від 

22 листопада 1984 року до вищезгаданої Конвенції на міжнародному рівні 

закріпилося положення про те, що кожен, кого суд визнав винним у вчиненні 

кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту 

визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, 

включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом [219]. 
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Як бачимо, положення Конвенції, а також практика ЄСПЛ не визначають якою має 

бути система перегляду судових рішень, відтак, кожна держава вправі сама 

врегулювати на свій розсуд питання побудови системи перегляду судових рішень. В 

підтвердження цієї тези ЄСПЛ у своєму рішенні в справі «Chatellier v. France» від 31 

березня 2011 року відзначив, що ст. 6 Конвенції не містить вимоги до держав щодо 

створення апеляційних і касаційних судів, проте, якщо така система створена – дія 

ст. 6 буде розповсюджуватися, якщо тільки національний порядок судочинства 

надає заявнику доступний засіб судового захисту, включаючи вищий національний 

суд [1]. 

З прийняттям Конституції України у 1996 році у п. 8 ч. 3 ст. 129 серед основних 

засад судочинства визначалося забезпечення апеляційного та касаційного оскарження 

рішень суду, крім випадків, встановлених законом. В подальшому вагомим внеском у 

розбудову судової системи України було прийняття 7 лютого 2002 року Закону 

України «Про судоустрій» № 3018-ІІІ, де у ст. 12 визначено, що учасники судового 

процесу та інші особи у випадках і в порядку, передбачених процесуальним законом, 

мають право на апеляційне та касаційне оскарження судового рішення [216]. Таким 

чином, апеляційне оскарження в Україні стало однією з існуючих форм оскарження. В 

подальшому в Законі України «Про судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року 

№ 2453-VI вказана засада судочинства збереглася, однак, вже норма ст. 14 доповнилась 

можливістю перегляду справи Верховним Судом України [215]. В результаті 

проведення чергової судової реформи у 2016 році п. 8 ст. 129 Конституції України було 

змінено та викладено в новій редакції. Так, однією з основних засад судочинства є 

забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 

випадках – на касаційне оскарження судового рішення [101]. Вказане положення 

знайшло своє часткове відображення і в новому Законі України «Про судоустрій і 

статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402-VIII. Варто відзначити, що у 

Конституції України йдеться саме про забезпечення права (виокремлення шрифтом 

моє – Т. М.) на апеляційний перегляд справи, натомість у Законі України «Про 

судоустрій і статус суддів» – про право, а не його забезпечення. Конструкція 

«забезпечення права» є більш широкою, аніж поняття «право», оскільки передбачає не 
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тільки саме право, а й механізм його реалізації. Забезпечення права на апеляційний 

перегляд включає як наявність свободи оскарження судового рішення, а й 

кореспондуючі дії суду по прийняттю апеляційної скарги та перегляду оскаржуваного 

судового рішення. Водночас, у п. 8 Основного закону застосовуються одночасно 

терміни «перегляд» по відношенню до апеляційного порядку та «оскарження» – до 

касаційного. КПК України містить окремий Розділ V «Судове провадження з 

перегляду судових рішень», який включає: провадження в суді апеляційної інстанції 

(Глава 31), провадження в суді касаційної інстанції (Глава 32) та провадження за 

нововиявленими або виключними обставинами (Глава 34), проте законодавчого 

визначення поняття оскарження та перегляду процесуальні норми не містять. Щодо 

розуміння означених понять на рівні теорії, то на думку О. В. Дем’янової 

оскарження є юридичним фактом, який є підставою для виникнення відносин між 

судом відповідної інстанції та скаржником з приводу перевірки ухвали [62, с. 18]. 

Також С. П. Штелик вказує, що право на оскарження є за своїм змістом правом на 

подачу скарги до суду вищої інстанції, а право на перегляд судового рішення – 

правом на повторний розгляд справи судом вищої інстанції. При цьому, перше 

поняття виступає як передумова другого [513, с. 123]. Тобто, термін «перегляд» є 

значно ширшим по відношенню до «оскарження», зокрема, в розумінні 

кримінального процесуального законодавства. Перегляд є результатом апеляційної 

чи касаційної перевірки як судового процесу та означає переоцінку оскаржуваного 

судового рішення. Тому видається незрозумілою логіка законодавця у застосуванні 

терміну «оскарження» до касаційного провадження. Таку ситуацію можна було б 

виправдати закріпленням, приміром у нормах КПК України, можливості прийняття 

нового рішення у справі за наслідками розгляду відповідної скарги. Іншими 

словами, суд апеляційної інстанції на наслідками розгляду апеляційної скарги на 

рішення суду першої інстанції має право, зокрема, скасувати його повністю або 

частково та ухвалити нове рішення (ст. 407 КПК України), натомість суд касаційної 

інстанції за результатами розгляду касаційної скарги таких повноважень не має (ст. 

436 КПК України). Однак, незалежно від законодавчо визначених повноважень суду 

«перевірочних інстанцій» за результатами розгляду відповідних скарг у будь-якому 
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разі відбувається колегіальний перегляд (переоцінка) оскаржуваного судового 

рішення. 

Сучасна система судів загальної юрисдикції, відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів», будується за принципами 

територіальності, спеціалізації та інстанційності. Тому у відповідності до ч. 3 ст. 17 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» систему судоустрою складають 

місцеві суди, апеляційні суди та Верховний Суд. Для розгляду окремих категорій 

справ в системі судоустрою діють вищі спеціалізовані суди. Також відповідно до ч. 

ч. 1, 2 ст. 26 вказаного Закону, апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції, а 

у випадках, визначених процесуальним законом, – як суди першої інстанції, з 

розгляду цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення. Апеляційними судами з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення 

є апеляційні суди, які утворюються в апеляційних округах [214]. Відмітимо, що 

указом Президента України «Про ліквідацію апеляційних судів та утворення 

апеляційних судів в апеляційних округах» від 29 грудня 2017 року № 452/2017 

наразі ліквідовуються апеляційні суди областей на створюються апеляційні суди в 

апеляційних округах [207]. Створення вказаних судів відповідає позитивному 

досвіду європейських країн і в подальшому надасть змогу швидко та оперативно 

розглядати спори, віднесені до їх юрисдикції висококваліфікованими суддями 

відповідної спеціалізації. Тобто, можна стверджувально говорити про існування в 

Україні «вертикальної» моделі (форми) апеляції, що означає, що рішення суду 

першої інстанції перевіряється вищестоящим судом – апеляційною інстанцією, 

тобто «по вертикалі».  

Щодо розуміння апеляції в науці кримінального процесу існують різні 

бачення. Так, термін «апеляція» має іншомовну етимологію та з латинської мови 

«appellatio» означає звернення, скаргу. У словниках апеляція тлумачиться по-

різному: 1) як оскарження будь-якої постанови у вищу інстанцію; 2) як одна з форм 

оскарження судового рішення у вищу судову інстанцію, яка має переглянути справу 

по суті; 3) як звернення за порадою, підтримкою; 4) звернення до вищестоящого 
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суду з метою перегляду рішення нижчестоящого суду, який розглядав справу; 5) 

скарга в вищестоящий суд про скасування або зміну рішень нижчестоящого суду 

[243; 517, с. 21]. 

М. М. Гродзинський визначав апеляцію як новий (повторний) розгляд справи по 

суті судом вищої інстанції [55, с. 11]. Однак, з таким трактуванням не можливо 

погодитися в силу того, що не у кожному випадку можливий повторний розгляд 

справи по суті та ухвалення нового рішення апеляційним судом. Можливість 

апеляційного перегляду спрямована на усунення судових помилок, проте такий 

перегляд не повинен завжди призводити до нового розгляду справи. В 

підтвердження цього ЄСПЛ у своєму рішенні у справі «Васильєв проти України» від 

21 червня 2007 року зазначив, що «повноваження судів вищої інстанції переглядати 

справи повинно використовуватись для виправлення судових помилок та 

неправильності у здійсненні правосуддя, а не для проведення нового розгляду 

справи. Перегляд справи не повинен розглядатися як замаскована апеляція, а сама 

лише можливість існування двох точок зору на предмет не є підставою для 

повторного розгляду справи. Відхилення від цього принципу виправдане лише в 

тому випадку, коли воно здійснене як зумовлене обставинами значного та 

непереборного характеру» [254]. 

О. Ю. Костюченко визначає апеляцію як уніфіковану форму звернення до 

апеляційного суду осіб, які мають право її подати, з проханням про розгляд справи в 

апеляційному порядку та зміну чи скасування судового рішення у результаті його 

перегляду [104, с. 28]. Також дослідниця приходить до висновку, що «апеляція» має 

декілька значень: 1) це одна з форм оскарження судових рішень; 2) це уніфікована 

форма звернення до апеляційного суду з метою перегляду рішення місцевого суду, 

який розглянув справу; 3) це привід до початку апеляційного провадження; 4) це спосіб 

перевірки судових рішень [105, с. 39]. Схожою є думка Р. П. Кайдашева, який вказує, 

що апеляцію необхідно розглядати як статичне правове явище в таких значеннях: як 

форму звернення до суду про перегляд судового рішення або як спосіб оскарження 

судового рішення [81, с. 122]. О. Б. Загурський визначає термін «апеляція» як форму 

оскарження і перегляду судового рішення, яке не набуло законної сили за 
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фактичними обставинами, тобто це перегляд справи по суті, що може закінчитися 

постановленням нового судового рішення [74, с. 85]. Також за результатами 

комплексного теоретичного аналізу Н. Р. Бобечко зазначає, що в юридичній 

літературі вказане поняття розуміють неоднозначно: 1) як форму провадження з 

оскарження й перевірки судових рішень; 2) як форму звернення до суду апеляційної 

інстанції; 3) як привід до початку апеляційного провадження; 4) як порядок розгляду 

кримінального провадження; 5) як стадію кримінального провадження; 6) як вид 

кримінального процесуального провадження; 7) як інститут кримінального 

процесуального права; 8) як інститут судоустрою; 9) як назву судового органу [31, с. 

23]. 

В науковій російській літературі дане питання не залишається осторонь 

досліджень. Зокрема, пропонується розуміння апеляції у двох значеннях: 1) у 

вузькому сенсі – як форма відновлення порушених процесуальних відносин, що 

виражається в усуненні несприятливих наслідків, пов’язаних з неправомірністю 

процесу, а так само, в вимозі відміни або зміни вищестоящим судом неостаточного 

судового рішення; 2) у широкому сенсі – як клопотання про скасування або зміну 

справи судом вищої інстанції в силу невідповідності рішення нижчої інстанції з 

фактичної або юридичної його сторони [515, с. 887]. 

У раніше чинному КПК України надавалось визначення терміну «апеляція» у 

п. 15 ст. 32 як подання прокурора і скарга учасника процесу про скасування або 

зміну судового рішення в апеляційному порядку. На противагу КПК України 1960 

року, у діючому КПК серед термінів ст. 3 тлумачення даної категорії відсутнє.  

Відмітимо, що усі наведені вище розуміння заслуговують на увагу, оскільки 

розкривають багатоаспектність окресленого явища. Тим самим, поняття «апеляція» 

дотичне до таких понять як: «апеляційне провадження», «провадження в суді 

апеляційної інстанції» та «перегляд судових рішень в апеляційному порядку», що не 

є однаковими за змістом. Так, апеляційне провадження відображає суть та 

особливість перевірки судових рішень, тобто має функціональний зміст. Натомість 

провадження в суді апеляційної інстанції вказує на те, в суді якої ланки системи 

судів загальної юрисдикції відбувається кримінальне провадження, тобто несе 
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організаційне навантаження [31, с. 24]. В науковій літературі існує думка про те, що 

поняття «апеляційне провадження» є ширшим від «провадження в суді апеляційної 

інстанції», однак, вказана позиція не має свого місця у випадку апеляційного 

перегляду ухвал слідчого судді, адже згідно з п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК України 

апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції, а не за 

загальним правилом через суд, що ухвалив судове рішення. Натомість перегляд 

судових рішень означає їх переоцінку, тобто як нову оцінку висновків суду нижчого 

рівня, так і нове вирішення питань, які розглядаються при ухваленні таких рішень, з 

метою усунення допущених порушень, що завершується зміною або скасуванням 

вироку чи ухвали. З огляду на це, варто підтримати думку Н. Р. Бобечка, котрий 

вважає, що видається неточним вживання цього терміну у низці статей КПК 

України і назві розділу «Судове провадження з перегляду судових рішень», а також 

у роз’ясненнях вищих судів та методичних рекомендаціях окремих авторів, оскільки 

з їх буквального тлумачення можна дійти помилкового висновку, що у кожному 

випадку оскарження вироку чи ухвали наперед відоме рішення апеляційної та 

касаційної інстанцій, що немає нічого спільного зі справедливим судовим 

розглядом. Вживанням терміна «перегляд» судових рішень ігнорується й вимога їх 

стабільності та непохитності [31, 25]. 

Суть апеляційного провадження полягає у перевірці вищою судовою 

інстанцією (апеляційним судом) як з фактичного погляду (по суті), так і з 

юридичного погляду (по формі) рішень суду першої інстанції, що не набрали 

законної сили, на предмет їх законності, обґрунтованості та справедливості, яка 

здійснюється за ініціативою сторін та у межах заявлених ними процесуальних вимог 

шляхом дослідження нових доказів, повторного дослідження обставин 

кримінального провадження з можливістю ухвалення нового рішення, яким 

повністю або частково замінюється рішення суду нижчого рівня. Перевірка судових 

рішень з фактичного погляду (по суті) означає з’ясування повноти та глибини 

встановлення судом нижчого рівня обставин кримінального провадження, залучення 

ним необхідної і достатньої сукупності допустимих доказів, що підтверджують їх 

наявність або відсутність. Натомість перевірка судових рішень з юридичного 
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погляду (по формі) передбачає дотримання судом першої інстанції норм 

кримінального процесуального та кримінального (іноді й інших галузей 

матеріального) права під час кримінального провадження [31, с. 26]. 

Натомість В. І. Сліпченко під апеляційним провадженням пропонує розуміти 

як певну процедуру, порядок розгляду справи в апеляційному суді (суді другої 

інстанції), що ініціюється внесенням апеляційної скарги чи подання однією зі сторін 

процесу, незадоволеної прийнятим рішенням у справі, з метою його перевірки 

законності та обґрунтованості. Водночас, науковець проводить розмежування 

понять «апеляція» та «апеляційне провадження». Так, апеляцією, на думку автора, є 

право особи, що розглядається як вид звернення до суду апеляційної інстанції, 

натомість, апеляційне провадження – послідовність дій, чітко регламентована 

законодавством з обов’язковою наявністю кінцевого рішення – прийняття власного 

рішення [242, с. 8, 12]. 

Осторонь окресленого питання не залишаються і російські науковці. Так, С. А. 

Пашин зазначає, що апеляційна інстанція: перевіряє судові акти нижчестоящого 

суду, які не набрали законної сили; перевіряє судові акти за скаргами сторін 

обвинувачення і захисту; всяка правильно викладена і своєчасно принесена скарга 

сторони підлягає розгляду в судовому засіданні; розглядає справу в межах доводів 

скарги; вирішує питання права і факту, тобто перевіряє як законність, так і 

обґрунтованість судового рішення; працює за правилами, встановленими для суду 

першої інстанції, тобто безпосередньо досліджує докази – як досліджені 

нижчестоящим судом, так і нові; вправі допитати свідків, спеціалістів, призначити 

експертизу; має право оцінити докази за своїм внутрішнім переконанням незалежно 

від позиції суду нижчої інстанції, а також встановити обставинами, які не були 

визнані нижчестоящим судом; може залишити вирок без змін або замінити його 

власним вироком – обвинувальним або виправдувальним; практично не пов’язана 

забороною повороту до гіршого, оскільки має право за скаргою сторони 

обвинувачення перекваліфікувати злочин, посилити покарання, скасувати 

виправдувальний вирок (і навіть замінити його обвинувальним вироком) [176, с. 8]. 
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Свобода апеляційного оскарження судових рішень не є абсолютною, а тому 

кримінальним процесуальним законодавством визначено так звані «процесуальні 

фільтри» без дотримання яких апеляційний перегляд не може відбутися. Зокрема, до 

таких «фільтрів» належить: окреслення кола суб’єктів права на апеляційне 

оскарження, порядок і строки апеляційного оскарження, вимоги до форми і змісту 

апеляційної скарги, процесуальні дії суду апеляційної інстанції по прийняттю 

апеляційної скарги до розгляду. 

Апеляційному провадженню притаманні також певні процесуальні 

особливості. Приміром, О. А. Дінер запропонував виділяти такі особливості: 

подання апеляційної скарги на судове рішення, що не набрало законної сили; 

перевірка такого рішення вищою судовою інстанцією; початок апеляційного 

провадження лише за скаргою заінтересованої особи; вирішення апеляційним судом 

як питань права, так і факту; ухвалення апеляційною інстанцією нового рішення; 

направлення справи на новий судовий розгляд можливе у виняткових випадках; 

зупинення виконання оскарженого судового рішення [64, с. 57-58]. У даному 

випадку такими, що вартують уваги є ознаки апеляційного провадження, що 

виділені Н. Р. Бобечком: 1) перевірка судового рішення як з фактичного, так і з 

формально-юридичного погляду, що передбачає: а) розширену систему підстав для 

зміни чи скасування судових рішень; б) можливість апеляційної інстанції за умов, 

вказаних у законі, повторно дослідити обставини, встановлені під час кримінального 

провадження, та дослідити докази, які не досліджувались у суді першої інстанції; в) 

можливість суду апеляційної інстанції, у випадках передбачених законом, ухвалити 

свій вирок чи винести ухвалу, повністю чи частково замінивши вирок або ухвалу 

суду першої інстанції, з безпосереднім погіршенням становища обвинуваченого або 

особи, щодо якої застосовано примусові заходи виховного чи медичного характеру; 

2) об’єкт перевірки – діяльність судів першої інстанції, слідчих суддів та її 

результати (судові рішення, що не набрали законної сили), на предмет законності, 

обґрунтованості та справедливості; 3) широке коло суб’єктів права на апеляційне 

оскарження; 4) можливість оскарження судового рішення тільки в межах вимог та 
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домовленостей, заявлених і погоджених під час кримінального провадження [31, с. 

53]. 

Відтак, аналізуючи нормативну модель вітчизняної апеляції як 

процесуального фільтру, покликаного унеможливити набуття законної сили 

неправосудним рішенням суду першої інстанції, можна виділити її характерні риси: 

a) перегляд рішень допускається лише в межах апеляційної скарги; б) здійснюється 

переоцінка питань факту і права шляхом дослідження доказів за правилами 

провадження в суді першої інстанції; в) рішення нижчого суду може бути залишено 

без змін, змінено, або ухвалено нове. Таким чином, існує досить надійна платформа 

для оскарження, зокрема ухвал слідчого судді з обмеження права власності особи на 

досудовому провадженні. 

Не менш важливим питанням постає визначення характеру діяльності суду 

апеляційної інстанції у випадку перегляду судового рішення – особливо тих рішень, 

що оскаржуються у досудовому розслідуванні. Проблема полягає в тому, що серед 

науковців точиться дискусія стосовно того чи є діяльність апеляційної інстанції в 

кримінальному судочинстві формою здійснення правосуддя чи судового контролю 

або ж їх поєднанням. Стосовно апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, 

необхідно відзначити наступне: у такому випадку діяльність апеляційного суду не 

може характеризуватися як правосуддя, оскільки сам слідчий суддя в силу 

функціональної спрямованості своєї діяльності не здійснює правосуддя, адже, як 

вказують більшість українських та російських вчених, під правосуддям необхідно 

розуміти таку процесуальну діяльність, підсумковим рішенням якої є вирішення 

питання по суті висунутого обвинувачення/підозри, твердження про вчинення 

особою іншого суспільно небезпечного діяння, передбаченого законом України про 

кримінальну відповідальність [48, с. 58]. Л. О. Воскобітова вважає, що апеляційна 

інстанція не є судом, який розглядає справу по суті. Це вищого рівня та перевірна 

інстанція. Вона здійснює судовий контроль правосудності рішень суду нижчої 

інстанції [42, с. 37]. Однак, є і протилежні думки. Так, А. І. Лалієв та О. Г. Шило 

вважають елементом правосуддя судовий контроль і пояснюють це тим, що 

діяльність суду так чи інакше пов’язана із вирішенням правового спору (конфлікту) 



 

38 
 

 

[129, с. 5; 509, с. 222]. Натомість, М. М. Ковтун вказує, що будь-який із видів 

судового контролю, так чи інакше, пов’язаний з вирішенням правового спору 

(конфлікту) сторін, який явно або в потенції існує перед судом в силу об’єктивних 

відмінностей їхніх інтересів у процесі. Більш того саме конфлікт вказаних інтересів 

викликає необхідність судової перевірки, таким чином, законне та обґрунтоване 

вирішення спору сторін є необхідною та істотною ознакою, як правосуддя, так і 

судового контролю [90].  

Дослідженням діяльності суду на досудових стадіях кримінального 

провадження займалося багато вітчизняних та зарубіжних процесуалістів, проте 

зосереджені вони були саме на діяльності суду першої інстанції, в той час як 

діяльність суду апеляційної інстанції залишалася поза загальною увагою [87, с. 70]. 

Наголосимо, що чинним КПК України було введено в сферу кримінальної 

процесуальної діяльності нового суб’єкта – слідчого суддю, до повноважень якого 

належить здійснення у порядку, визначеному КПК України, судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч. 1 

ст. 3 КПК України) [113]. Однак таке законодавче визначення не є вдалим, оскільки 

діяльність слідчого судді є поліфункціональною та не обмежується виключно 

здійсненням судового контролю. Не зупиняючись на інших функціях слідчого судді, 

відзначимо, що в юридичній літературі, досліджуючи судовий контроль як 

об’єктивну дійсність, вчені оперують різним його розумінням, внаслідок чого 

виникає різнобічність поглядів. Так, А. Р. Туманянц визначає судовий контроль як 

захист прав громадян шляхом контролю та перевірки застосування заходів примусу, 

пов’язаних з обмеженням прав [285, с. 20]. О. В. Кондратьєв зауважує, що судовий 

контроль – це іманентна функція, змістом якої є захист прав суб’єктів шляхом 

перевірки застосування до них заходів, пов’язаних з обмеженням їхніх прав [99, с. 

4]. Н. Г. Муратова пропонує розглядати судовий контроль як багатофункціональну 

кримінально-процесуальну діяльність суду, покликану забезпечити захист 

конституційних прав і свобод осіб в досудовому провадженні, у вищестоящих 

судових інстанціях і при виконанні судових рішень, що гарантують безпосередню 
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перевірку законності та обґрунтованості процесуальних дій і рішень в 

кримінальному судочинстві [164, с. 48]. 

Здебільшого вітчизняні та зарубіжні вчені зосереджують увагу на формах та 

видах судового контролю на стадії досудового розслідування, виділяючи: а) 

попередній (перспективний, попереджувальний, запобіжний), який полягає у 

наданні дозволу слідчим суддею на застосування заходів кримінально-

процесуального примусу і проведення слідчих дій, які тимчасово обмежують 

конституційні права і свободи особи; б) наступний (ретроспективний, подальший), 

який виникає під час розгляду скарг слідчим суддею на рішення, дії чи бездіяльність 

органів досудового розслідування, які призвели до обмеження прав, свобод та 

інтересів у кримінальному провадженні, тобто має місце порівняння визначеного 

рівня обмеження з тим рівнем, що мав місце у минулому; подальший судовий 

контроль стосується відновлення належного рівня обмеження прав і свобод [128, с. 

55; 248, с. 47; 482, с. 291; 99, с. 13-14; 181, с. 111; 278, с. 138; 489, с. 10; 46, с. 8; 109, 

с. 347].  

Також існують і інші види класифікацій судового контролю. Зокрема, Р. І. 

Тракало виділяє наступні форми: 1) судовий контроль, що здійснюється за 

клопотанням сторони обвинувачення (видами цього контролю є: контроль при дачі 

дозволів на застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 

контроль при дачі дозволів на проведення слідчих (розшукових) дій, що пов’язані і з 

суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод особи; контроль при дачі 

дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що пов’язані із 

суттєвим обмеженням конституційних прав і свобод особи); 2) судовий контроль, 

що здійснюється за клопотанням сторони захисту (видами цього контролю є: 

контроль при дачі дозволів на проведення слідчих (розшукових) дій; контроль при 

розгляді скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи 

прокурора); 3) судовий контроль, що здійснюється за власною ініціативою слідчого 

судді (ст. 206 КПК України) [283, с. 7].  

Л. Д. Удалова та В. Я. Корсун судово-контрольні дії умовно поділяють на три 

види: 1) судовий контроль при наданні згоди на обмеження конституційних прав та 
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свобод людини; 2) судовий контроль при розгляді судом скарг на дії і рішення 

органів дізнання, слідчого і прокурора; 3) судовий контроль у зв’язку з оскарженням 

рішення про видачу особи (екстрадиція) [300, с. 72-73]. 

Наведений вище діапазон наукових підходів щодо класифікації судового 

контролю охоплює виключно здійснення функції судового контролю слідчим 

суддею, залишаючи поза увагою діяльність суду з приводу перегляду ухвал слідчого 

судді в апеляційному порядку. Виходячи із зазначеного, вважаємо, що найбільш 

доцільно розглядати апеляційний перегляд судового рішення як одну із форм 

судового контролю. Такої думки притримуються Н. Р. Бобечко [31, с. 28], К. В. 

Гусаров [59, с. 50], І. В. Гловюк [48, с. 114], О. С. Кашка [87, с. 77], а також провідні 

російські процесуалісти, зокрема, М. М. Ковтун [90], А. А. Романова [234, с. 35] та 

Н. Г. Муратова [164, с. 25]. 

Вартує уваги думка О. С. Кашки, яка вказує, що «проаналізувавши перелік 

ухвал, що підлягають оскарженню, слідчий суддя…при їх постановленні здійснює 

перевірку, а значить і контроль: 1) або наявності підстав для застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження та інших заходів, що обмежують 

конституційні права особи (ст. 154, ст. 163, ст. 173, ст. 181, ст. 183, ч. 5 ст. 190, ст. 

199, ст. 499, ст. 509, ч. 7 ст. 583, ч. 9 ст. 584 та ст. 591 КПК); 2) або наявності підстав 

для здійснення спеціального досудового розслідування (п. 12 ч. 1 ст. 309 КПК); 3) 

або законності постанови слідчого або прокурора про закриття кримінального 

провадження (ст. 297-4, ч. 3 ст. 307 КПК); 4) або ж перевіряє наявність підстав для 

відкриття провадження за скаргою на рішення, дію чи бездіяльність слідчого або 

прокурора під час досудового розслідування (ч. 6 ст. 304 КПК). А тому при 

здійсненні апеляційної перевірки цих ухвал слідчого судді також здійснюється 

перевірка як зазначених обставин, так і законності, обґрунтованості та 

вмотивованості ухвали слідчого судді, що оскаржена в апеляційному порядку» [87, 

с. 75-76]. 

Тобто в даному випадку відбувається подвійна можливість перевірки, яку 

можна назвати вищою формою судового контролю. Отже, судовий контроль може 
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здійснюватися слідчим суддею на досудовому розслідуванні та судом у судово-

контрольних стадіях кримінального провадження [48, с. 58]. 

Тому, зважаючи на наведений аналіз характеру діяльності апеляційного суду у 

випадку перегляду ухвал слідчого судді, специфіки реалізації судового контролю як 

на стадії досудового розслідування, так і в апеляційному провадженні, необхідно 

відмітити, що в юридичній літературі внаслідок багатозначного його розуміння, 

виникає різнобічність поглядів стосовно видів та форм судового контролю, де, 

водночас, не прослідковується різниця між ними. У тлумачному словнику 

української мови форма визначається як обриси, контури, зовнішні межі предмета 

[170, c. 693], водночас, вид – це окрема галузь роботи, заняття, різновид у ряді 

предметів, явищ і т. ін. [171, с. 279]. Тобто форма має бути загальною, а вид має 

конкретизувати відповідну форму. Тому, з огляду на зазначене, діяльність 

апеляційного суду варто розглядати як здійснення судового контролю за рішеннями 

нижчестоящого суду (як форма), де видом останнього є апеляційний перегляд ухвал 

слідчого судді на стадії досудового розслідування. 

Існування можливості апеляційного перегляду відіграє особливе значення в 

системі прав людини. Воно надає новим судовим розглядом додаткову гарантію 

справедливості судового рішення, реалізації права на судовий захист. Більш того, 

статистичні дані, наведені Державною судовою адміністрацією України за період 

2014-2017 рр. засвідчують вагоме значення існування можливості апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді. Так, у 2014 році до судів апеляційної інстанції 

було подано 16,5 тис. апеляційних скарг (або 35,1 % від загального обсягу поданих 

до апеляційних судів апеляційних скарг, що надійшли відповідно до КПК України) 

[13], у 2015 році – 19,5 тис. (або 42 % від загального обсягу) [14], у 2016 році – 20,3 

тис. (або 40,7 % від загального обсягу) [15] та у 2017 році – 25,9 тис. (або 50 % від 

загального обсягу) [16]. 

Отже, сучасна вітчизняна апеляція знаходиться на етапі проведення чергової 

судової реформи, приведення її до мінімальних європейських стандартів у сфері 

захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема, тих, що сприяють зведенню 
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до мінімуму випадків незаконного та необґрунтованого обмеження права власності 

особи у досудовому розслідуванні. 

 

 

1.2. Поняття апеляційного оскарження ухвал слідчого судді і його роль в 

забезпеченні ефективності захисту права власності особи у досудовому 

розслідуванні 

 

 

На сторінках юридичної літератури з кримінального процесу виділяють, в 

залежності від об’єкта апеляційної перевірки, три види апеляційного провадження, 

серед яких чільне місце займає апеляційне провадження щодо перевірки ухвал 

слідчого судді [31, с. 32]. 

Апеляційне провадження в юридичній літературі, здебільшого, розглядається 

як: по-перше, діяльність суду і, по-друге, як стадія кримінального провадження. 

Апеляційне провадження, як окрема стадія містить у собі певні частини (етапи), 

котрі відрізняються за своїм змістом. Проте в науці не склалося єдиного підходу 

щодо цього питання. Приміром, Н. Р. Бобечко виділяє три частини: 1) апеляційне 

оскарження судових рішень; 2) підготовка до апеляційного розгляду; 3) власне 

апеляційний розгляд [31, с. 54]. Схожою є думка К. В. Гусарова, який виділяє 

порушення справи, підготовку до розгляду та розгляд справи в суді апеляційної 

інстанції [59, с. 163]. Натомість В. Ф. Гаєвий умовно поділяє на два етапи: 1) 

складання та подача апеляції та 2) перегляд справи апеляційним судом [44, с. 5]. Л. 

М. Лобойко пропонує етап апеляційного провадження – розгляд справи за 

апеляцією поділяти на два підетапи: попередній розгляд справи апеляційним судом 

та розгляд справи в суді апеляційної інстанції (власне провадження в суді 

апеляційної інстанції) [118, с. 315]. Ю. П. Аленін виділяє такі етапи апеляційного 

провадження: 1) подання скарги; 2) направлення її до суду апеляційної інстанції; 3) 

прийняття суддею-доповідачем рішення про: залишення апеляційної скарги без 

руху; повернення скарги; відмова у відкритті провадження; відкриття провадження; 
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4) підготовка до апеляційного розгляду; 5) апеляційний розгляд: підготовчі дії; 

вирішення клопотань; доповідь судді-доповідача та з’ясування чи підтримують свої 

апеляційні скарги особи, які їх подали; висловлення доводів сторони або судове 

слідство; судові дебати; останнє слово обвинуваченого; ухвалення та проголошення 

рішення (ухвали, вироку) [11, с. 69-70]. О. С. Кашка виокремлює три етапи 

апеляційного провадження: 1) вихідний (початковий) – прийняття та перевірка 

апеляційної скарги судом апеляційної інстанції; 2) проміжний – підготовка до 

апеляційного розгляду; 3) кінцевий (завершальний) – апеляційний розгляд (або 

письмове апеляційне провадження) [87, с. 52]. Однак, відмітимо, що науковцем поза 

увагою залишилися дії щодо складання та подання апеляційної скарги до суду 

апеляційної інстанції. 

Відтак, з урахуванням наведених вище підходів та їх наукового аналізу, можна 

дійти до висновку, що в межах апеляційного провадження варто виділяти наступні 

складові: 

1) апеляційне оскарження; 

2) підготовку до апеляційного розгляду; 

3) апеляційний розгляд; 

4) прийняття кінцевого рішення судом апеляційної інстанції. 

Тобто, апеляційе оскарження, в тому числі і щодо ухвал слідчого судді, є 

частиною апеляційного перегляду. 

З метою ґрунтовного дослідження апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді бачиться за доречне розкриття його складових елементів, а також з’ясування 

таких категорій, як: 1) «право на скаргу» та «оскарження»; 2) «право на апеляційне 

оскарження» та «апеляційне оскарження». 

Теоретичні питання апеляційного оскарження варто розпочати із трактування 

права на скаргу та оскарження, їх співвідношення, в силу того, що вони є основою 

інституту оскарження у кримінальному процесі.  

Так, В. В. Мальков пропонує розуміти право на скаргу як можливість 

оскаржити незаконну дію або акт органу держави чи посадової особи, які 

порушують чи обмежують їх суб’єктивні права чи законні інтереси [138, с. 18]. 
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Продовжуючи вказану думку, А. Б. Касумова, визначає право особи на скаргу в 

кримінальному процесі як передбачену законами України та міжнародно-правовими 

актами з прав людини і судочинства, можливість особи звернутись до компетентних 

органів державної влади з вимогою усунення порушень прав та законних інтересів 

незаконними та необґрунтованими рішеннями, діями чи бездіяльністю органів 

досудового розслідування, прокурора, слідчого судді чи суду та (або) їх поновлення 

[86, с. 31].  

Як зауважує І. В. Гловюк діяльність заінтересованої особи щодо реалізації 

права на скаргу становить оскарження у кримінальному процесі [49, с. 153]. Однак, 

дозволимо собі не погодитися із шанованим науковцем та від себе додамо, що лише 

факт подання такої скарги у кримінальному процесі не забезпечить реальне 

поновлення прав чи законних інтересів особи. Тому досить значна частина 

науковців підтримує ту позицію, що такі дії повинні бути підкріплені також діями 

органів державної влади з іншої сторони, а саме: прийняттям та розглядом такої 

скарги, винесенням відповідного рішення та забезпеченням його виконання, а також 

можливістю подальшого оскарження у випадках, передбачених законом [28, с. 31-

32; 168, с. 20; 509, с. 56; 54, с. 21; 239, с. 16]. 

Наголосимо, що не надають чіткої відповіді щодо змісту вказаних двох понять 

і тлумачні словники. Так, право на скаргу розуміється як подання скарги з приводу 

чого-небудь, що визнається незаконним, неправильним [282, с. 267], а оскарження – 

як дія, яка полягає в офіційному поданні скарги у вищу інстанцію, протестуючи 

проти якого-небудь рішення, чиїх-небудь дій [37, с. 859]. 

Частина науковців розглядає поняття оскарження у двох значеннях. Приміром, 

В. І. Летучих доходить до висновку, що у кримінально-процесуальному праві слід 

розмежовувати оскарження у вузькому (дії громадян з реалізації права скарги на 

захист суб’єктивних процесуальних прав та законних інтересів) та широкому (дії 

громадян з реалізації права скарги плюс заснована на законі діяльність посадових 

осіб із прийому та вирішення скарг громадян) розумінні суті слова. При цьому 

оскарження необхідно визначати як кримінально-процесуальний інститут, який 

встановлює умови, порядок та строки подання, прийому та вирішення скарг у 
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стадіях порушення та розслідування кримінальних справ [124, с. 12-13]. Таку думку 

підтримують і П. С. Морозов, А. І. Лалієв, І. М. Одинцова та вказують, що 

традиційно оскарження у кримінальному судочинстві розглядається у вузькому та 

широкому розумінні. Оскарження у вузькому розумінні включає діяльність 

зацікавлених осіб, пов’язану з поданням скарги на дії чи рішення посадової особи 

державного органу. У широкому розумінні під оскарженням, крім подання скарги, 

розуміється й діяльність посадових осіб із її прийому, розгляду та вирішення [151, с. 

13-14; 130, с. 16; 173, с. 309]. 

Що стосується розуміння права на апеляційне оскарження та самого 

апеляційного оскарження, то необхідно зазначити наступне.  

В науковій літературі склалася практика виокремлення двох підходів у 

розумінні права на апеляційне оскарження – вузького та широкого. Так, вузький 

підхід трактує право на апеляційне оскарження як реалізацію заявленої вимоги, 

втіленої у процесуальній формі – письмовій апеляції, а також процесуальних дій з її 

пред’явлення [488, с. 13]. Натомість широке розуміння права на апеляційне 

оскарження включає право особи, яка є стороною у справі, на: 1) подання до суду 

апеляції, доповнень і змін до неї; 2) вимогу щодо прийняття судом першої та 

апеляційної інстанції апеляції, поданої особою, її представником чи захисником; 3) 

розгляд апеляції у відповідному суді; 4) вирішення апеляції, тобто прийняття судом 

апеляційної інстанції певного рішення з приводу поданої апеляції [275, с. 51; 514, с. 

475]. Однак, такий підхід є не досить вдалим, оскільки внаслідок такого розуміння 

відбувається підміна розуміння самого апеляційного провадження в цілому та його 

етапів (про що буде йтися далі). Адже саме право на апеляційне оскарження є 

суб’єктивним правом особи, що безпосередньо випливає із закону та надає лише 

можливість ініціювати процесуальну діяльність суду апеляційної інстанції, 

спрямовану на перевірку законності й обґрунтованості рішення, ухваленого судом 

першої інстанції, шляхом подання апеляції, а наступні ж етапи вже становлять 

судовий метод перевірки, що не залежить від дій ініціатора апеляційного 

провадження. Тому нами підтримується наукова позиція В. І. Теремецького, котрий 

вважає право особи на апеляційне оскарження як передбачену кримінально-
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процесуальним законом систему можливих процесуальних дій певного учасника 

процесу у конкретній кримінальній справі, спрямовану на охорону та захист його 

прав і законних інтересів або прав і законних інтересів особи, яку він представляє чи 

захищає, з метою перевірки законності й обґрунтованості вироку, ухваленого судом 

першої інстанції. Також автор зазначає, що право на апеляційне оскарження 

охоплює також вчинення учасником судового розгляду будь-яких дій, що 

випливають із КПК, які могли б призвести до відмови у розгляді чи задоволенні 

апеляцій, поданих іншими суб’єктами оскарження: подання заперечень на апеляції, 

які надійшли від інших суб’єктів оскарження; надання додаткових (нових) 

матеріалів, а при неможливості самостійного їх подання – заявлення клопотань про 

їх витребування, а також клопотань про витребування додаткових доказів, про 

виклик нових осіб (свідків, експерта, спеціаліста, перекладача тощо), про дачу 

доручень суду першої інстанції та ін.; участь у розгляді справи в суді апеляційної 

інстанції за апеляціями інших суб’єктів оскарження з метою спростування (в цілому 

або частково) доводів, що містяться в поданих ними апеляціях (заперечень на них), 

шляхом дачі відповідних пояснень з цього приводу та виголошенням промов у 

судових дебатах (у дебатах беруть участь як особи, що подали апеляції, так і інші 

учасники судового розгляду, присутні у залі судового засідання) тощо [277, с. 26-

27]. І хоча вказане розуміння стосується права на апеляційне оскарження вироку як 

кінцевого рішення у справі, думається, що вказана позиція є актуальною і стосовно 

оскарження ухвал слідчого судді в силу того, що ч. 1 ст. 310 КПК України визначає, 

що скарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку, тобто 

застосовуються загальні правила Глави 31 з урахуванням положень ст. 422 КПК 

України («Порядок перевірки ухвал слідчого судді»). 

Наголосимо, що право на апеляційне оскарження та власне апеляційне 

оскарження у процесуальному розумінні не є тотожними за обсягом і змістом 

поняттями. Право на апеляційне оскарження є частиною апеляційного оскарження 

як діяльності, і є лише фактом процесуального значення та реалізовується в межах 

апеляційного оскарження. Саме лише існування права на апеляційне оскарження та 

його реалізація шляхом подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді до 
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відповідного апеляційного суду не є приводом до виникнення апеляційного 

провадження. Водночас, апеляційний перегляд виникає лише після прийняття 

апеляційної скарги судом апеляційної інстанції. Праву на апеляційне оскарження, 

що реалізовується шляхом подання апеляційної скарги повинен кореспондуватися й 

обов’язок апеляційного суду відкрити апеляційне провадження або ж залишити 

апеляційну скаргу без руху, повернути її або відмовити у відкритті провадження. 

Вказані дії, на наше переконання, і становлять зміст апеляційного оскарження. 

Реалізовуючи право на апеляційне оскарження, особа діє в процесуальному 

статусі скаржника (хоч і нормативно у КПК України не визначеного), натомість у 

подальшому у випадку прийняття апеляційної скарги судом апеляційної інстанції – у 

процесуальному статусі вже учасника судового провадження. Більш того, семантичне 

тлумачення в межах Глави 31 КПК України також дає змогу виділити межі 

апеляційного оскарження та апеляційного розгляду. Так, у ст. ст. 392-400 КПК України 

вживаються словосполучення «апеляційне оскарження», «апеляційна скарга», 

натомість, приміром, вже у ст. ст. 401, 404, 405, 407 КПК України застосовується 

«апеляційний перегляд», «апеляційний розгляд», тощо. Тобто, можна визначити, що 

етап апеляційного оскарження є передумовою виникнення наступних етапів. 

Що стосується етапів апеляційного оскарження, то зазначимо наступне. Так, 

О. Ю. Костюченко в межах апеляційного провадження виділяє такі етапи 

апеляційного оскарження: 1) ознайомлення з рішенням суду і його оцінка, 2) складання 

апеляції, 3) подання апеляції до суду [106, с. 45]. Однак, як слушно зауважує В. І. 

Теремецький, першою процесуальною дією в стадії апеляційного провадження є 

подання апеляції, а тому будь-які психологічні процеси, що відбуваються у 

свідомості особи (наприклад, незадоволення учасника судового розгляду 

оголошеним вироком; усвідомлення ним помилковості вироку в частині, що зачіпає 

його інтереси або інтереси осіб, яких він представляє чи захищає тощо) або її певні 

дії, які вказують на бажання й можливість у подальшому оскаржити вирок в 

апеляційному порядку (наприклад, отримання копії вироку; ознайомлення з 

протоколом судового засідання; наявність волевиявлення на оскарження вироку: 

особисте прийняття рішення про його оскарження, підшукування представника або 
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захисника своїх прав та інтересів та ін.; самостійне складання апеляції або її проекту 

з метою узгодження з особою, в інтересах якої вона буде подана тощо) є лише 

етапами, що передують процедурі подання апеляції, а не визначають зміст такого 

процесу [277, с. 27]. 

Відзначимо, що предметом даного дисертаційного дослідження є апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді, а тому, зважаючи на викладені вище позиції 

науковців, вбачаємо необхідність у виділенні таких етапів апеляційного оскарження: 

1) складання апеляційної скарги; 

2) подача апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що 

ухвалив оскаржуване судове рішення; 

3) реєстрація апеляційної скарги судом апеляційної інстанції; 

4) дії судді-доповідача щодо відкриття/відмови у відкритті апеляційного 

провадження, залишення апеляційної скарги без руху або її повернення. 

В межах даного підрозділу доречно також охопити питання процесуальних 

особливостей апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. Відзначимо, що в 

науковій літературі вказаному питанню приділялась увага здебільшого, визначаючи 

ознаки та особливості апеляційного перегляду в загальному [242, с. 12; 141, с. 185; 

33, с. 28-30; 122, с. 68-69; 31, с. 53; 234, с. 38-39]. Також у підручнику з 

кримінального процесу за редакцією В. Я. Тація та В. П. Пшонки виокремлюються 

особливості перевірки ухвал слідчих суддів, а саме: 1) спрощений порядок подачі 

апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду (ч. 1 ст. 395 КПК України); 

2) скорочений строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді – протягом 5-

ти днів з дня її оголошення, для особи, яка перебуває під вартою – з моменту 

вручення їй копії судового рішення, а для особи, без виклику якої постановлено 

ухвалу слідчого судді і яка її оскаржує – з дня отримання нею копії судового 

рішення (ч. ч. 2, 3 ст. 395 КПК України); 3) скорочений строк розгляду апеляції – не 

пізніше як через 3 дні після її надходження до суду апеляційної інстанції (ч. 2 ст. 

422 КПК України) [112, с. 155-156].  
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Такої ж думки притримується в своїх публікаціях і А. Р. Туманянц [284, с. 144; 

286, с. 182]. 

Натомість Т. Г. Ільєва, окрім визначених особливостей, також виділяє 

специфічні повноваження суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду 

апеляційної скарги на ухвали слідчого судді, що визначені у ч. 3 ст. 407 КПК 

України [78, c. 140]. 

Д. І. Клепка виокремлює також спрощений порядок розгляду апеляційної 

скарги на ухвалу слідчого судді у досудовому розслідуванні, а також те, що подання 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання, крім випадків, 

встановлених КПК України (ч. 2 ст. 400 КПК України) [88, с. 147-148, 151]. 

Необхідно звернути увагу, що деякі наведені вище процесуальні особливості 

стосуються апеляційного перегляду ухвал слідчого судді, не обмежуючись лише 

апеляційним оскарженням. 

В аспекті питання особливостей апеляційного оскарження, необхідно 

зазначити, що КПК України визначає, що оскарження ухвал слідчого судді 

здійснюється в апеляційному порядку (ч. 1 ст. 310), тобто поширюються загальні 

положення Глави 31 КПК України. З приводу окресленого слушною є думка О. Ю. 

Костюченко про необхідність запровадження у кримінальному процесі України 

перегляду рішень суду, постановлених під час досудового розслідування не в 

апеляційному порядку, а в порядку окремого оскарження судових рішень, що надасть 

можливість своєчасного скасування або зміни вищестоящою судовою інстанцією в разі 

невідповідності  закону [106, с. 82-83]. З даною пропозицією варто погодитися та від 

себе додати, що діючий КПК України в достатній мірі закріплює особливості порядку 

апеляційного перегляду ухвал слідчого судді в межах загальних положень, що 

стосуються апеляційного перегляду усіх судових рішень, встановлюючи в окремих 

нормах особливості такого перегляду. На наш погляд, в силу існуючого судоустрійного 

та процесуального стану доречним думається, зважаючи на положення ч. 4 ст. 26 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року, яким 

дозволено у складі апеляційного суду утворення судових палат з розгляду окремих 

категорій справ, запровадження у кожному апеляційному суді судової палати з 
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розгляду апеляційних скарг на судові рішення слідчих суддів. Дана пропозиція 

пояснюється тим, що КПК України вимагає оперативного розгляду такої категорії 

апеляційних скарг в силу того, що провадження досудового розслідування обмежено 

часовими рамками, а порушення прав та інтересів особи потребують своєчасного 

поновлення. Більш того, КПК України встановлює скорочені часові обмеження 

розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді (не пізніш як через три дні після 

її надходження до суду апеляційної інстанції – ч. 2 ст. 422 КПК України). 

Виокремлення у структурі апеляційних судів судової палати з розгляду апеляційних 

скарг на судові рішення слідчих суддів розвантажить роботу на теперішній час діючих 

судових палат у кримінальних справах, що забезпечить чітке дотримання вказаних 

вище строків. Окрім цього, імовірно існує необхідність у встановленні додаткових 

вимог до суддівського корпусу таких палат – попередній досвід роботи на посаді 

слідчого судді у судах першої інстанції. Зазначимо, що таку пропозицію підтримує і 88 

% опитаних нами респондентів (257 із 293 осіб) (Додаток Б). 

В продовження даної думки, доцільною є також пропозиція, висловлена Д. І. 

Клепкою щодо доповнення КПК України нормою, відповідно до якої скарги на ухвали 

слідчого судді повинні розглядатися колегією саме слідчих суддів суду апеляційної 

інстанції. Вказане автор обґрунтовує тим, що за своїм змістом положення ч. 3 ст. 407 

КПК України стосується всіх видів ухвал слідчого судді, постановлених як за 

наслідками розгляду клопотання про забезпечення заходів кримінального 

провадження, так і за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

органу досудового розслідування, прокурора. Тобто може скластися така 

процесуальна ситуація, коли, скасовуючи, наприклад, ухвалу про застосування 

запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, суд апеляційної інстанції 

постановить ухвалу про застосування іншого запобіжного заходу, в тому числі – 

тримання під вартою. Разом з тим, згідно із ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні 

заходи застосовуються: під час досудового розслідування – слідчим суддею за 

клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а 

під час судового провадження – судом за клопотанням прокурора. Тобто, 
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запобіжний захід буде застосований неналежним суб’єктом під час досудового 

розслідування [287, с. 105; 88, с. 153-154]. 

Не менш важливим питанням є визначення поняття апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді, в тому числі щодо ухвал, якими обмежується право власності 

особи у досудовому розслідуванні. 

Так, Є. В. Большаков пропонує розуміти оскарження рішень суду, 

постановлених у порядку судового контролю на досудовому слідстві як звернення 

до суду апеляційної інстанції сторін обвинувачення та захисту з проханням про їх 

перевірку [33, с. 27]. Однак, варто погодитися із зауваженням, висловленим Д. І. 

Клепкою, що таке визначення не є зовсім коректним, оскільки автором обмежено 

коло осіб, які мають право подавати апеляційну скаргу, адже ухвала слідчого судді 

може зачіпати й інтереси інших осіб. Також автор вважає, що оскарження ухвал 

слідчого судді під час досудового розслідування можна визначити як звернення до 

суду апеляційної інстанції з метою їх перегляду та перевірки [88, с. 143]. Проте, 

зазначеними авторами наводиться розуміння права на апеляційне оскарження ухвал 

слідчого судді, а не власне апеляційне оскарження як частина апеляційного 

перегляду. Тому, з врахуванням вказаного зауваження та теоретичних напрацювань, 

вбачаємо за необхідне під апеляційним оскарженням ухвал слідчого судді щодо 

обмеження права власності особи (відмови у такому обмеженні) під час досудового 

розслідування розуміти діяльність уповноважених суб’єктів подання апеляційної 

скарги до суду апеляційної інстанції з метою перевірки ухваленого слідчим суддею 

рішення на предмет законності, обґрунтованості та вмотивованості 

обмеження/відмови в обмеженні права власності особи у досудовому розслідуванні, 

а також діяльність апеляційного суду з реєстрації такої скарги, вчинення інших 

процесуальних дій, пов’язаних з відкриттям апеляційного провадження. 

Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді як частина апеляційного 

перегляду забезпечує виконання певних завдань та відображає властиві йому 

функції. 
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У тлумачному словнику поняття «завдання» вживається у розумінні «мети, до 

якої прагнуть; те, що хочуть здійснити» [246]. Відтак, досить часто науковцями 

ототожнюються завдання та мета апеляційного оскарження. 

Апеляційне оскарження є перш за все важливою гарантією виконання завдань 

кримінального судочинства, що визначені у ст. 2 КПК України. У цьому розрізі 

доцільно виділяти специфічні для апеляційного оскарження завдання. Ними, в теорії 

кримінального процесу пропонують розуміти: 1) забезпечення права кожного на 

справедливий суд; 2) перевірка законності й обґрунтованості судових рішень першої 

інстанції, які оскаржуються; 3) виправлення помилок у застосуванні норм 

матеріального та процесуального права; 4) недопущення виконання незаконних та 

необґрунтованих судових рішень з метою дотримання прав і законних інтересів 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача, а також 

публічних інтересів; 5) здійснення процесуального контролю за діяльністю судів 

першої інстанції; 6) формування однакового розуміння та застосування законів 

судами першої інстанції, оскільки апеляційне провадження є також засобом 

процесуального впливу на діяльність судів першої інстанції [112, с. 583].  

Натомість автори монографії «Судова влада» І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич та 

І. В. Назаров виділяють завданнями апеляційного провадження: 1) забезпечення 

стабільності судового рішення; 2) забезпечення правильного розуміння  та 

застосування кримінального, кримінального процесуального та іншого 

законодавства; 3) сприяння формуванню одноманітної судової практики з 

вирішення судових справ; 4) здійснення захисту прав та свобод людини та 

громадянина [274, с. 447].  

Варто приєднатися до думки, висловленої Н. Р. Бобечком у дисертаційному 

дослідженні, де науковець пропонує виділяти серед завдань апеляційного 

провадження: 1) публічно-правовий характер (здійснення судового контролю за 

діяльністю судів першої інстанції, слідчих суддів та її результатами; запобігання 

набрання законної сили ухвал слідчих суддів, набрання законної сили та звернення до 

виконання неправосудних рішень судів першої інстанції; виправлення порушень у 
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діяльності судів першої інстанції, слідчих суддів та запобігання цьому); 2) приватно-

правовий характер (захист і поновлення порушених прав і свобод особи) [31, с. 45-46]. 

Наведені наукові погляди мають право на існування, однак стосуються виключно 

розуміння завдань апеляційного провадження в цілому, не приділяючи увагу специфіці 

апеляційного оскарження щодо ухвал слідчого судді. 

Тому, на підставі наявних теоретичних розробок з приводу даного питання та 

специфіки оскаржуваного судового рішення, пропонуємо завданнями апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності особи 

(або відмови у цьому) в досудовому розслідуванні розуміти: 1) забезпечення особі 

можливості ініціювати перегляд ухвал слідчого судді на предмет правомірності 

обмеження/відмови в обмеженні права власності особи, а також 2) визначення 

можливості відновлення порушеного права власності. 

Що ж стосується функцій апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, то 

необхідно зазначити, що для повноти дослідження виникає в першу чергу 

необхідність зосередити увагу на етимології поняття «функція». Так, в юридичному 

словнику вказаний термін визначається у трьох значеннях: 1) як залежність якого-

небудь явища, змінного від якої-небудь визначеної величини, аргументу; 2) як роль, 

призначення чого-небудь; 3) як обов’язки, коло діяльності [516, с. 1115]. По-різному 

наводяться визначення і в тлумачних словниках [244, с. 727; 245]. В юридичній 

науці також відсутня єдність думок у розумінні кримінальних процесуальних 

функцій [12, с. 13; 520, с. 20; 475, с. 530; 60, с. 72; 272, с. 188]. Варто погодитися із І. 

В. Гловюк, яка пояснює вказану ситуацію достатньо довгим історичним розвитком 

цієї категорії та складністю її змісту, а також значною кількістю суб’єктів, що 

здійснюють кримінально-процесуальні функції [48, с. 33]. Не вдаючись до 

ґрунтовного аналізу зазначеної категорії, відмітимо, що здійснювана кримінально-

процесуальна функція або функції є напрямами кримінально-процесуальної 

діяльності та, водночас, визначає права та обов’язки суб’єкта процесу, і мету його 

діяльності [48, с. 39]. Функції суду апеляційної інстанції характеризують 

направленість його діяльності. Так, на думку В. І. Сліпченка функції апеляційного 

провадження, як суду другої інстанції – це основні напрями його діяльності, що 



 

54 
 

 

виражають роль та призначення апеляційного провадження як в судовій системі 

України, так і в суспільстві [242, с. 9]. 

З приводу функцій апеляційного оскарження можна впевнено стверджувати 

про відсутність єдності поглядів серед українського наукового товариства. Зокрема, 

в процесуальній літературі виділяють такі функції апеляційного провадження, як: 

контрольна, наглядова, правовідновлювальна, правоохоронна, правозастосовча, 

внутрішньосудової перевірки, здійснення правосуддя, тощо. Однак, здебільшого, 

вчені вкладають різні трактування в зміст кожної із функцій. Так, А. В. Молдаван 

функцією апеляційного провадження вбачає у тому, що воно призначене для 

забезпечення охорони прав і законних інтересів учасників процесу, а також і в тому, 

що в ньому здійснюється процесуальне керівництво за діяльністю судів нижчого 

рівня [147, с. 245], О. С. Кашка – у здійсненні судового контролю, тобто перевірки 

правосудності рішень суду першої інстанції та ухвал слідчого судді [87, с.84], 

натомість Н. Р. Бобечко – у виявленні, виправленні та запобіганні порушень у 

діяльності судів першої інстанції та слідчих суддів [31, с. 46]. Також О. Г. Яновська 

зазначає, що перевірка судового рішення в апеляційному порядку підвищує рівень його 

законності, обґрунтованості та об’єктивності [521, с.44]. 

Вказане питання також ставало предметом наукових досліджень і російських 

науковців. Зокрема, І. Я. Фойницький функцією пеляції вбачав надання новим 

розглядом додаткової гарантії справедливості судового рішення, що полягає у 

залученні до участі у справі вищого суду, а більш досконалі знання і більший досвід 

якого розглядаються як подальше забезпечення інтересів правосуддя [476, с. 533]. 

Також, А. М. Разінкіна вважає, що перегляд судових рішень в апеляційній інстанції 

не тільки створює умови для забезпечення прав індивідуальних суб’єктів (як з боку 

обвинувачення, так і з боку захисту), залучених до сфери кримінального 

судочинства, а й відстоює публічний інтерес, в тому числі служить потребам 

правосуддя. Крім того, вчена вважає, що не можна залишати без уваги 

психологічний (емоційний) стан особи, так як в силу можливості повторного 

судового розгляду у особи залишається надія на більш сприятливий для неї 

результат справи і віра в справедливість правосуддя [222, с. 6]. М. М. Ковтун та І. С. 
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Бобракова виділяють серед позитивних моментів в існуванні апеляційного 

перегляду також те, що перегляд здійснюється a priori більш досвідченим і 

компетентним (вищестоящим) судом, що вже є достатньою процесуальною 

гарантією ухвалення правосудного кінцевого рішення у справі [32]. 

Також російські вчені поряд з «pro» апеляційного провадження виокремлюють 

і «contra». Так, на думку Л. П. Іжніної введення в кримінальне судочинство 

додаткової інстанції – апеляції, обумовлює кримінальний процес більш затратним і 

тривалим за часом, вельми волокітним [77, с. 61]. У розвиток цього С. Ширинський 

вказує, що наявність апеляційної процедури призводить до несприятливих наслідків, 

пов’язаних зі зменшенням частки відповідальності нижчестоящих судів [510, с. 63]. 

Наголосимо, що з такі позиції авторів, видаються, на наш погляд, сумнівними. 

В узагальнення вказаного, зазначимо, що апеляційне оскарження ухвал 

слідчого судді, що обмежують право власності під час досудового розслідування 

характеризується властивими йому функціями, що проявляютья у:  

1) забезпеченні можливості перевірки законності, обґрунтованості та 

вмотивованості прийнятого рішення слідчим суддею; 

2) забезпеченні досягнення цілей і виконання завдань кримінального 

судочинства; 3) мінімізації незаконного обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні; 

4) сприянні формуванню належної судової практики, так як рішення 

апеляційного суду є орієнтирами для судів першої інстанції. Судова практика 

апеляційної інстанції – засіб забезпечення правильного розуміння кримінального 

процесуального законодавства. 

Отже, апеляційне оскарження ухвал слідчого судді характеризується 

властивими йому етапами, особливостями, завданнями та функціями, а норми КПК 

України, що присвячені цьому етапові апеляційного провадження регулюють 

правовідносини, що виникають між апеляційним судом та особами, які вправі 

подати апеляційну скаргу, зокрема на ухвали слідчого судді про обмеження права 

власності на досудовому розслідуванні. 
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1.3. Конституційне право особи на апеляційне оскарження ухвал слідчого 

судді щодо правомірності обмеження права власності особи 

 

 

Питання обмеження права власності особи має теоретичне і практичне 

значення для кримінального процесу. Дієвий механізм реалізації права на 

апеляційне оскарження сприяє успішному виконанню завдань кримінального 

судочинства, а відтак – своєчасному відновленню обмеженого права власності 

особи. 

Прийняті процесуальні рішення слідчого судді про обмеження права власності 

особи чи відмову у такому обмеженні в ідеалі повинні бути законними, 

обгрунованими, вмотивованими і, як наслідок, справедливими. Однак, як 

засвідчують реалії судової практики, таке положення не завжди являється 

досягнутим. Слідчий суддя, навіть будучи досить досвідченою та моральною 

людиною, може припускатися помилок під час постановлення ухвал. Такі помилки, 

як відзначає М. М. Гультай, підривають авторитет правоохоронних органів і суду, у 

цілому знижують ефективність правозастосовної діяльності [58, с. 1]. 

Як зазначають О. П. Кучинська та С. В. Глущенко, будь-яка сучасна судова 

система світу є ефективною та дієвою виключно за умови наявності розвинутого 

інституту перевірки судових рішень, який вважається однією із важливих засад у 

сфері правосуддя, гарантує забезпечення законності і правопорядку в державі [127, 

с. 137]. 

Право на оскарження судових рішень належить до засад кримінального 

провадження, закріплених на конституційному рівні. Так, відповідно до ст. 55 

Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності органів державної вдали, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб [101]. 

Зазначене підкріплюється і міжнародними стандартами. Так, на рівні ст. 8 

Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року визначається, що кожна 
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людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними 

судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або 

законом [73]. Також у ч. 1 ст. 26 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права від 16 грудня 1966 року вказується, що усі люди є рівними перед законом і 

мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист законом [145]. Стаття 13 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 

року гарантує кожному, чиї права та свободи, що визнані конвенцією, було 

порушено, право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, 

навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні 

повноваження [97]. Вказане положення було конкретизовано і в ч. 1 ст. 2 Протоколу 

№ 7 від 22 листопада 1984 року до вказаної Конвенції, де кожен, кого суд визнав 

винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом 

вищої інстанції факту визнання його винним або винесеного йому вироку. 

Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, 

регулюється законом [219]. Підпункт 13.9 п. 13 Підсумкового документу Віденської 

зустрічі держав-членів Організації з безпеки і співробітництва в Європі від 15 січня 

1989 року закріпив положення про те, що держави-учасниці визнають, що всі 

громадянські, політичні, соціальні, культурні та інші права та свободи мають 

першочергове значення і повинні реалізовуватися всіма належними способами. У 

зв’язку з цим держави-учасниці повинні ефективно застосовувати засоби правового 

захисту, зокрема, право апелювати до виконавчих, законодавчих, судових або 

адміністративних органів [178]. 

У контексті цього слід зауважити, що осторонь вказаного питання не 

залишається і Європейський суд з прав людини. Так, у своїй практиці він зазначає, 

що ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує 

доступність на національному рівні засобу захисту, здатного втілити в життя 

сутність прав та свобод за Конвенцією, у якому б вигляді вони б не забезпечувались 

у національній правовій системі. До того ж стаття 13 Конвенції вважається 

порушеною, якщо певна установа чи державний орган приймають рішення, яке 

неможливо оскаржити або якщо його оскарження є неефективним [177, с. 90, 92]. 
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Також на основі практики Європейського суду з прав людини у науковій літературі 

прослідковується тенденція виокремлення вимог до національного законодавства, 

що регулює перегляд рішень суду, ухвалених під час досудового провадження, 

зокрема: вимога невідкладності перегляду оскаржуваного рішення, забезпечення 

справедливої процедури перегляду в апеляційні інстанції рішень суду та 

обґрунтованості рішення, ухваленого судом апеляційної інстанції [284, с. 145-146]. 

Також Конституційний Суд України у своєму рішенні від 25 грудня 1997 року 

№ 9-зп зазначив, що суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин 

України, іноземець, особа без громадянства вважають, що їх права і свободи 

порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації 

або мають місце інші ущемлення прав та свобод, інакше це буде порушенням права 

на судовий захист, яке згідно зі ст. 64 Конституції України не може бути обмежене 

[229]. Продовження цієї позиції можна констатувати і в рішенні Конституційного 

Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 у абз. 10 п. 9 мотивувальної 

частини, де вказується, що правосуддя повинно відповідати вимогам справедливості 

і забезпечувати ефективне поновлення в правах [232]. Дещо схожим є і абз. 3 п. 3.1 

рішення Конституційного Суду України від 11 грудня 2007 року № 11-рп/2007, в 

якому визначено, що реалізацією права особи на судовий захист є можливість 

оскарження судових рішень у судах апеляційної інстанції, а перегляд судових 

рішень в апеляційному порядку гарантує відновлення порушених прав і 

охоронюваних законом інтересів людини і громадянина [226]. 

Водночас, в аспекті цього Європейський суд з прав людини наголошує, що 

таке право не є абсолютним і може підлягати обмеженням, проте вони (обмеження) 

повинні застосовуватися з легітимною метою, зберігати пропорційність між 

застосованими засобами та поставленою метою (п. 55 рішення ЄСПЛ у справі 

«Воловік проти України» від 6 грудня 2007 року [255], п. 230 рішення ЄСПЛ у 

справі «Stanev v. Bulgaria» від 17 січня 2012 року [8], п. 53 рішення ЄСПЛ у справі 

«Креуз проти Польщі» від 19 червня 2001 року [259] та п. 63 рішення ЄСПЛ у справі 

«Podbielski and PPU Polpure v. Poland» від 26 липня 2005 року [7], тощо). 
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Більш того, такій практиці відповідає і положення ст. 64 Конституції України, 

яке визначає, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 

бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. Також у 

рішенні Конституційного Суду України від 8 квітня 2015 року № 3-рп/2015 суд 

вказав, що «Верховна Рада України, визначаючи законом судоустрій та 

судочинство,  повинна встановлювати такий обсяг права учасників судового 

провадження на інстанційне оскарження рішення місцевого суду, який би 

забезпечував ефективний судовий захист. Обмеження доступу до апеляційної чи 

касаційної інстанцій можливе лише у виняткових випадках з обов’язковим 

дотриманням норм і принципів. Встановлюючи обмеження права на апеляційне та 

касаційне оскарження судових рішень, законодавець повинен керуватися такою 

складовою принципу верховенства права, як пропорційність. За правовою позицією 

Конституційного Суду України обмеження прав і свобод людини і громадянина є 

допустимим виключно за умови, що таке обмеження є домірним (пропорційним) та 

суспільно необхідним (абз. 6 підпункту 3.3. пункту 3 мотивувальної частини 

Рішення від 19 жовтня 2009 року № 26-рп/2009)» [233]. 

В межах піднятого питання даного підрозділу відзначимо, що ст. 309 КПК 

України визначає перелік ухвал слідчого судді, які підлягають апеляційному 

оскарженню під час досудового розслідування. До такого числа належать ухвали 

про: 1) відмову у наданні дозволу на затримання; 2) застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні; 3) 

продовження строку тримання під вартою або відмову в його продовженні; 4) 

застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або відмову в його 

застосуванні; 5) продовження строку домашнього арешту або відмову в його 

продовженні; 6) поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або 

відмову в такому поміщенні; 7) продовження строку тримання особи в 

приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні; 8) 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи 

або відмову у такому направленні; 9) арешт майна або відмову у ньому; 10) 

тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і 
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документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність; 11) відсторонення 

від посади або відмову у ньому; 12) відмову у здійсненні спеціального досудового 

розслідування (ч. 1 ст. 309). Також під час досудового розслідування можуть бути 

оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні 

скарги на постанову про закриття кримінального провадження, про скасування 

повідомлення про підозру чи відмову у задоволенні скарги на повідомлення про 

підозру, повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або 

відмову у відкритті провадження по ній (ч. 2 ст. 309) [113]. Частина 3 вказаної статті 

містить імперативну норму про те, що скарги на інші ухвали слідчого судді 

оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді [113]. 

Однак, як засвідчує системний аналіз норм КПК України, положення ст. 309 

не є вичерпними. Зокрема, апеляційному оскарженню підлягають ухвали слідчого 

судді, постановлені у порядку ч. 2 ст. 117 (ухвала про поновлення чи відмову в 

поновленні процесуального строку), ч. 7 ст. 583 (ухвала про тимчасовий арешт), ч. 9 

ст. 584 (ухвала про екстрадиційний арешт), ч. 6 ст. 591 КПК України (ухвала про 

видачу особи (екстрадицію). У свій час на цю проблему звертав увагу і Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму 

Інформаційному листі від 9 листопада 2012 року «Про деякі питання порядку 

оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування» [202]. 

Таке законодавче обмеження не надає змогу особам оскаржити судове 

рішення, майнових інтересів яких воно стосується, своєчасно відновити свої права у 

випадку його незаконності, необґрунтованості та невмотивованості. Приміром, поза 

можливістю апеляційного оскарження залишаються ухвали слідчого судді про 

тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом або відмову у ньому, 

застосування запобіжного заходу у вигляді застави або відмову у його застосуванні, 

застосування запобіжного заходу у вигляді застави як альтернативного триманню 
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під вартою, повне або часткове звернення застави в дохід держави, дозвіл на 

проведення обшуку, тощо. 

Більш того, не зрозумілою є логіка законодавця щодо надання можливості 

оскарження певних ухвал слідчого судді, водночас, залишаючи осторонь інші. Тому 

аналіз положень ст. 309 КПК України необхідно провести у взаємозв’язку із ст. ст. 

64, 55 та п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ст. 14 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», а також ст. 24 КПК України. 

Так, існує безпосередня суперечливість в межах норм КПК України в силу 

того, що ч. 2 ст. 24 гарантує право на перегляд вироку, ухвали суду, що стосується 

прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, передбаченому 

кримінальним процесуальним законом, незалежно від того, чи брала така особа 

участь у судовому розгляді [113]. Тобто, як слушно зазначає Н. Р. Бобечко, 

наведеним положенням встановлено єдиний критерій для оскарження вироків та 

ухвал суду будь-якої інстанції – судове рішення повинно стосуватися прав, свобод 

чи інтересів особи [31, с. 119]. Зважаючи на це, положення ст. 309 КПК України 

знаходяться у прямій суперечності із цим, оскільки визначаючи конкретний перелік 

ухвал слідчого судді, що підлягають оскарженню, фактично відбувається 

ігнорування загальних засад кримінального провадження. 

Також в аспекті цього варто звернути увагу і на положення п. 8 ч. 2 ст. 129 

Конституції України. Так, до набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 2 червня 2016 року п. 8 ч. 3 ст. 

129 був викладений наступним чином: «Основними засадами судочинства є 

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, 

встановлених законом» (виокремлення шрифтом моє – Т. М.). В силу цього 

заборона апеляційного оскарження повинна була бути безпосередньо передбачена 

стосовно кожного окремо взятого судового рішення у галузевих процесуальних 

кодексах, зокрема, кримінальному процесуальному. Однак, ст. 309 КПК України на 

той час (між іншим, як і зараз) не передбачала такі винятки із встановленого 

Конституцією правила, а навпаки – суперечила їй. До слова, свого часу таку ж 

позицію займав і Конституційний Суд України у низці своїх рішень. Так, у справі за 
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конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо 

офіційного тлумачення положення п. 18 ч. 1 ст. 293 Цивільного процесуального 

кодексу України у взаємозв’язку зі ст. 129 Конституції України (про апеляційне 

оскарження ухвал суду) суд зазначив, що «розглядаючи положення пункту 8 

частини третьої статті 129 Конституції України, Конституційний Суд України 

дійшов висновку, що апеляційне оскарження судового рішення можливе у всіх 

випадках, крім тих, коли закон містить заборону на таке оскарження» [230]. Також 

дана правова позиція була підтверджена й іншими рішеннями Конституційного 

Суду України [227; 228; 231]. 

На сьогодні ж, п. 8 ч. 2 ст. 129 КПК України сформульований наступним 

чином: «Основними засадами судочинства є забезпечення права на апеляційний 

перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження 

судового рішення» (виокремлення шрифтом моє – Т. М.). Трактуючи дане 

положення можна ствердити, що Конституція України запровадила розширене 

право на апеляційне оскарження, ніж чинна раніше редакція і з формальної точки 

зору є більш загальною, ніж попередня, оскільки відповідає міжнародним 

стандартам оскарження рішень суду, які можуть і не передбачати поділу судових 

інстанцій на апеляційну та касаційну, проте гарантують право особи на перегляд її 

справи вищим судом. 

Тому, зважаючи на це, норми ст. 309 КПК України прямо суперечать 

Конституції та обмежують гарантування кожному права на судовий захист. 

Також у ч. 1 ст. 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 

закріплено, що учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи 

мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на 

касаційне оскарження судового рішення [214]. 

Як уже зазначалося, ч. 3 ст. 309 КПК України закріплює положення про те, що 

скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти 

них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Слід наголосити, 

що ч. 3 ст. 314 КПК України (як і загалом, Глава 27 «Підготовче провадження») не 

передбачає серед переліку рішень, які вправі прийняти суд за результатами 
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підготовчого судового засідання рішення щодо «заперечень проти ухвал слідчого 

судді». Крім того, ч. 2 ст. 315 КПК України визначає питання, які суд має 

вирішувати під час підготовки до судового розгляду, проте питання щодо вирішення 

долі таких заперечень в означеному переліку питань відсутнє. 

Вказана проблема також ставала і предметом конституційного подання 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини від 5 грудня 2017 року 

щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ч. 3 ст. 309 

КПК України, у якому вказується, що жодне положення Глави 27 Кодексу не 

передбачає обов’язку суду ухвалювати рішення щодо висловлених заперечень проти 

ухвал, які не можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового 

розслідування [100]. 

Тому, виходячи із існуючого законодавчого регулювання, заперечення на 

ухвалу слідчого судді подані в порядку ч. 3 ст. 309 КПК України під час проведення 

підготовчого судового засідання мають бути приєднані до матеріалів кримінального 

провадження, при цьому учаснику судового провадження судом повинно бути 

роз’яснено, що в підготовчому судовому засіданні суд позбавлений права приймати 

будь-які рішення по запереченням на ухвали слідчого судді, тому вони будуть 

враховані при прийнятті остаточного рішення в кокретному кримінальному 

провадженні. Тобто вирішення питання щодо заявлених заперечень на ухвалу 

слідчого судді відтерміновується до прийняття судом кінцевого рішення у справі. 

Вказане підтверджується і судовою практикою. Зокрема, в ухвалі Автозаводського 

районного суду міста Кременчука від 27 грудня 2017 року про призначення 

судового розгляду суд вказав, що захисником обвинуваченого подано заперечення 

на ухвалу Автозаводського районного суду м. Кременчука від 9 серпня 2017 року 

про тимчасовий доступ до речей та документів. Однак, подане захисником 

заперечення на вищезазначену ухвалу в підготовчому судовому засіданні розгляду 

не підлягає, суд має надати оцінку вказаним запереченням при прийнятті 

остаточного рішення у кримінальному провадженні [306]. Аналогічною є суддівська 

практика і в інших рішеннях [415; 471; 433; 468; 463]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2404/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#2404
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В аспекті цього не можливо не зазначити про позицію, висловлену 

Конституційним судом України в рішенні № 3-рп/2003 від 30 січня 2003 року про 

те, що унеможливлення розгляду судом скарги на стадії досудового розслідування, 

відкладення перевірки на стадію попереднього розгляду кримінальної справи або на 

стадію розгляду її по суті, тобто відстрочка судового контролю, обмежують 

конституційне право людини на судовий захист. Адже важливим є також те, що 

правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає 

вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах [232]. 

Фактично ч. 3 ст. 309 КПК України відтерміновує перевірку законності, 

обґрунтованості та вмотивованості судового рішення зі стадії досудового 

розслідування на підготовче провадження у суді, а як засвідчує судова практика – до 

прийняття кінцевого рішення у справі, тим самим не дотримуючись своєчасності у 

поновленні порушених прав, в тому числі і права власності особи. Отже, можна 

ствердити, що ч. 3 ст. 309 КПК України є формальним приписом, що не 

забезпечений відповідним механізмом його реалізації. 

Слід звернути увагу, що окреслене питання також ставало предметом розгляду 

і Конституційного Суду Російської Федерації. Так, у постановах від 2 липня 1998 

року № 20-П та 23 березня 1999 року № 5-П, а також в ухвалі від 16 листопада 2006 

року № 547-О висловлено правову позицію, згідно з якою ч. ч. 1, 2 ст. 46 

Конституції Російської Федерації гарантують право на судовий захист та 

оскарження до суду дій і рішень, які порушують права і свободи громадян і таке 

право не підлягає обмеженню. З урахуванням стадійної побудови кримінального 

процесу право його учасників на судовий захист своїх прав і законних інтересів, 

порушених в ході досудового провадження, як правило, забезпечується шляхом 

перевірки судом скарг на дії (бездіяльність) і рішення органів попереднього 

розслідування після передачі справи до суду. Однак, якщо відповідні дії і рішення 

органів розслідування не тільки зачіпають власне кримінально-процесуальні 

відносини, але і породжують наслідки, що виходять за їх рамки, істотно обмежуючи 

при цьому конституційні права і свободи особи, відкладення перевірки законності та 

обґрунтованості таких дій до стадії судового розгляду може завдати шкоди, 
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відшкодування якої в подальшому виявиться неможливим. У цих випадках контроль 

за діями і рішеннями органів попереднього розслідування з боку суду, який має 

місце лише при розгляді кримінальної справи, тобто на наступному етапі 

провадження, не є ефективним засобом відновлення порушених прав, і тому 

зацікавленим особам повинна бути забезпечена можливість негайного звернення зі 

скаргою до суду під час досудового розслідування [224; 225; 428]. 

Суперечливою в даному аспекті є практика Верховного Суду України. Так, у 

постанові від 12 жовтня 2017 року № 5-142кс15(17) предметом перегляду судових 

рішень стало неоднакове застосування кримінальних процесуальних норм щодо 

можливості апеляційного перегляду рішення слідчого судді, яке не міститься у 

переліку ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування і яке прийняте поза межами повноважень слідчого судді, 

передбачених чинним КПК України. Суд вказав, що оскільки слідчий суддя прийняв 

рішення, яке не передбачено КПК України, суду апеляційної інстанції при 

вирішенні питання про відкриття апеляційного провадження належить виходити з 

приписів ст. 9 КПК України, яка розкриває принцип законності кримінального 

провадження та в ч. 6 установлює, що коли положення Кодексу не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються 

загальні засади, визначені ч. 1 ст. 7 Кодексу. Однією з таких засад є забезпечення 

права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (п. 17 ч. 1 ст. 7 

КПК України), а її зміст розкрито у ст. 24 КПК України, згідно з частиною першою 

якої кожному гарантується право на оскарження процесуальних рішень, дій чи 

бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому 

КПК України. Тобто, у разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не 

передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилають 

положення ч. 3 ст. 309 КПК України, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у 

перевірці її законності, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 КПК, в якій зазначено, 

що суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга 

подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку 

[188]. 



 

66 
 

 

Однак, вже після проведення судової реформи наприкінці 2017 року 

Верховний Суд у новому складі у різних справах притримується абсолютно 

протилежних правових позицій. Так, у постанові від 15 лютого 2018 року № 

757/2200/17-к суд вказав, що ч. 1 ст. 309 КПК України розширеному тлумаченню не 

підлягає, а ч. 3 цієї ж статті гарантує можливість реалізації права особи на судовий 

контроль законності рішень слідчого судді. Відсутність у вичерпному переліку ч. 1 

ст. 309 КПК України, у даному випадку, рішення слідчого судді про задоволення 

клопотання слідчого чи прокурора про проведення позапланової документальної 

перевірки, не надає права на його апеляційне оскарження, тому апеляційний суд 

обґрунтовано, посилаючись на ч. 4 ст. 399 КПК України, відмовив у відкритті 

апеляційного провадження. Верховний Суд України також наголосив, що за змістом 

кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження 

спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та 

дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, і 

не суперечать вимозі імперативності, а подолання прогалин процедури, яку не 

передбачено КПК України, шляхом застосування аналогічного процесуального 

порядку є неприпустимим, оскільки призведе до нехтування окремими правами і 

свободами, які однаковою мірою гарантовано державою. Слід звернути увагу й на 

те, як вказує суд, що в загальних засадах йдеться про «забезпечення права на 

оскарження» (п. 17 ч. 1 ст. 7, ст. 24 КПК України), що, як зазначено в постанові 

Верховного Суду України від 3 березня 2016 року № 5-347кс15, є більш широким 

поняттям, ніж поняття «право», яке використовується в Главі 31 «Провадження в 

суді апеляційної інстанції», оскільки воно передбачає крім самого «права» ще й 

гарантований державою механізм його реалізації. Забезпечення права на апеляційне 

й касаційне оскарження включає як можливість оскарження судового рішення, так і 

обов’язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію чи касацію. Також колегія 

суддів касаційного суду зазначила, що відмова апеляційного суду у відкритті 

апеляційного провадження у зв’язку із оскарженням того судового рішення слідчого 

судді, що не передбачене законом, не є свідченням обмеження доступу до 

правосуддя, оскільки в ухвалі Європейського суду з прав людини від 8 січня 2008 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2933/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#2933
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#53
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_148/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#148
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року щодо прийнятності заяви № 32671/02 у справі «Скорик проти України» 

зазначено, що право на суд, одним із аспектів якого є право доступу до суду, не є 

абсолютним, воно може підлягати обмеженням, особливо щодо умов прийнятності 

скарги. За таких обставин наявність визначених у законі вимог щодо звернення до 

суду вищого рівня в разі незгоди із судовим рішенням не є тотожним обмеженню в 

доступі до правосуддя, а отже не означає обмеження у праві на справедливий 

судовий розгляд [182]. 

В подальшому у постанові від 23 травня 2018 року № 243/6674/17-к [183] 

Верховний Суд підтримав правову позицію, що була раніше висловлена у постанові 

Верховного Суду України від 12 жовтня 2017 року № 5-142кс15(17), якою надав 

можливість апеляційного перегляду рішень слідчого судді, які не містяться у 

переліку ст. 309 КПК України. 

Відмітимо, що з приводу надання можливості апеляційного оскарження 

рішень суду на стадії досудового розслідування в науці кримінального процесу не 

існує єдності думок. 

Так, Ю. К. Якимович та Т. Д. Пан зазначають, що надання такої можливості 

може призвести до надмірної перевантаженості суду вищого рівня, а також щодо 

того, що крім судового контролю за досудовим провадженням буде встановлений 

ще й контроль вищої інстанції за судовим контролем над досудовим провадженням, 

що тягне за собою ще більш громіздке досудове провадження [519, с. 157]. Однак, 

дозволимо собі не розділити таку думку, оскільки часове відкладення перевірки 

ухвали слідчого судді на більш пізній етап кримінального провадження не можна 

розцінювати як передумову запобіганню затягування процесу (зважаючи на 

дотримання засади процесуальної економії) в силу того, що за загальним правилом 

відповідно до ч. 2 ст. 400 КПК України, подання апеляційної скарги на ухвалу 

слідчого судді не зупиняє її виконання. 

Натомість, варто підтримати позицію Т. Ю. Нечипоренко про те, що 

можливість перевірки судом апеляційної інстанції проміжних рішень не ставить суд 

нижчої інстанції при розгляді справи в залежність від позиції вищої судової 

інстанції, оскільки питання, що вирішуються в таких рішеннях не торкаються суті 
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кримінальної справи, не знаходяться у прямому зв’язку з його змістом, що включає 

висновки про фактичні обставини справи, оцінку доказів, кваліфікацію злочину, вид 

покарання та його розмір, однак своєчасний їх розгляд може істотно позначитися на 

забезпеченні прав і свобод громадян [169, с. 595-596]. Більш того, як зазначає Є. В. 

Большаков, процедура розгляду скарг на дії слідчого судді під час підготовчого 

провадження є неприйнятною, оскільки більшість рішень, які приймаються суддею 

у порядку судового контролю, суттєво зачіпають конституційні права громадян і 

потребують негайного їх захисту, а враховуючи, що строки досудового 

розслідування можуть бути продовжені стадія попереднього розгляду справи 

суддею може настати через значний проміжок часу, то в цих випадках реально 

забезпечити порушені конституційні права громадян буде майже неможливим [33, с. 

36]. 

Право на оскарження судових рішень загалом у правовій доктрині 

розглядають в якості структурного елементу права на судовий захист або права на 

звернення до суду [486, с. 24]. При цьому складовими елементами права на судовий 

захист визначаються такі як: доступність правосуддя, право на апеляційне та 

касаційне оскарження судового рішення, незалежність і неупередженість суду, 

рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, право на захист, 

публічність судового розгляду, розгляд справи в найкоротший строк, що 

передбачений законом [22, с. 20]. 

Тому, у контексті цього варто акцентувати увагу на проблемних питаннях 

гарантування зазначеного права міжнародно-правовими нормами. Беззаперечно, 

особливе місце в системі міжнародновизнаних прав займає право на справедливий 

суд, закріплене у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод. Як раніше відмічалося, положення даної статті дає змогу дійти висновку про 

відсутність закріплення у зазначеній нормі безпосередньо права на оскарження 

судових рішень. Такої думки притримується і Т. Г. Морщакова, яка відмічає, що не 

будучи прямо визначеним у ст. 6 Конвенції, вперше право на доступ до суду, як 

елемент справедливого судового провадження, було сформульовано у рішенні в 

справі «Golder v. The United Kingdom» від 21 лютого 1975 року і наголошує, що дане 
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право саме по собі має складну структуру і охоплює як безпосередньо право на 

звернення до суду, так і право на розгляд справи по суті, а також право на 

отримання юридичної допомоги та право, пов’язане із оскарженням судових рішень 

[268, с. 44]. Також додамо, що у рішенні в справі «Bellet v. France» від 4 грудня 1995 

року суд зазначив, що ст. 6 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, 

одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень доступу, наданий національним 

законодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на 

принципи верховенства права в демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ 

був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які 

становлять втручання у її права [9]. Застосування даного положення знайшло своє 

відображення і в рішенні у справі «Beneficio Cappella Paolini v. San Marino» від 13 

жовтня 2004 року [5]. 

Відмітимо, що В. В. Комаров пропонує право на справедливий судовий 

розгляд розуміти ширше, ніж воно прописано у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а саме як право на доступ до правосуддя, яке 

хоча і безпосередньо не передбачено у Конвенції, але слідує з неї. Іншими словами, 

як зазначає вчений, держави-учасниці Конвенції зобов’язані створювати достатні і 

оптимальні умови із забезпечення доступності правосуддя як загальновизнаного 

міжнародного стандарту справедливого судочинства [92, с. 281]. 

Тобто право апеляційного оскарження виступає однією з гарантій права на 

судовий захист, що полягає в наданні можливості особам, право власності яких 

порушене за результатами постановлення ухвали слідчого судді оскаржити його в 

суд апеляційної інстанції. Більш того, варто погодитися з думкою В. Т. Маляренка, 

що справедливість судового рішення неможлива без реалізації права заінстресованої 

особи на його перевірку іншим складом суду, причому таким складом суду, який є 

колегіальним, незалежним від суду, що постановлював оскаржуване рішення [140, с. 

42]. 

Забезпечення можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, в 

тому числі, постановлення яких обмежує право власності особи у досудовому 

розслідуванні, повинне базуватися на міжнародних стандартах та практиці 
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Європейського суду з прав людини, адже питання захисту прав і свобод людини та 

приведення української системи у цій галузі як за формою, так і за змістом до 

європейського рівня є першим важливим іспитом нашої держави в очах міжнародної 

спільноти, а позитивне його складання необхідне не лише для задоволення 

євроінтеграційних прагнень України та її вступу до Європейського Союзу, а 

насамперед, для захисту прав і свобод людини [103, с. 54]. 

Право на судовий захист вагому роль відіграє у сфері кримінального 

провадження, де стикаються публічні і приватні інтереси, а також обмежується 

право власності осіб у випадку застосування слідчими суддями заходів 

кримінального процесуального примусу, тому особливого значення набуває 

можливість існування апеляційного оскарження таких обмежень.  

Отже, викладені вище міркування та їх наукове осмислення дають змогу 

сформулювати наступні висновки та пропозиції :  

- системне тлумачення норм міжнародного права та прецедентної практики 

Європейського суду з прав людини доводить до висновку, що закріплення у 

кримінальному процесуальному законодавстві процедури перегляду ухвал слідчого 

судді, що обмежують право власності особи є обов’язковою гарантією як права на 

справедливий судовий розгляд, так і права на доступ до правосуддя;  

- відтермінування перевірки законності, обґрунтованості та вмотивованості 

обмеження права власності особи на підставі ухвали слідчого судді із досудового 

розслідування на стадію судового провадження у першій інстанції наразі стає 

передумовою несвоєчасного відновлення обмеженого права власності особи у 

кримінальному провадженні. Більш того, законодавча конструкція норми ч. 3 ст. 309 

та Глави 27 КПК України не надає можливості вирішення питання щодо таких 

правообмежень у підготовчому судовому засіданні, а переносить його на більш 

пізній етап – прийняття остаточного рішення у справі. Тому, з метою усунення 

окресленого законодавчого недоліку та з урахуванням положень Конституції 

України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», загальних засад 

кримінального провадження та, зважаючи на правові позиції вищих судових 

інстанцій (рішення Конституційного Суду та Верховного Суду України), практики 
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зарубіжних країн (рішення Конституційного Суду Російської Федерації), бачиться за 

необхідне норму ст. 309 КПК скасувати як таку, що не відповідає положенням 

Конституції України.  

Беручи до уваги норму ч. 1 ст. 310 КПК України, відповідно до якої 

оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку, необхідно 

дане питання врегулювати в межах Глави 31 КПК України «Провадження в суді 

апеляційної інстанції» та внести зміни до ч. 3 ст. 392 КПК України, визначивши, що 

в апеляційному порядку можуть бути оскаржені усі ухвали слідчого судді під час 

досудового розслідування. Відтак, до ч. 3 ст. 392 КПК України необхідно внести 

змінити та викласти її в такій редакції: 

«3. В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого 

судді під час досудового розслідування» (Додаток Г). 

В силу того, що подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не 

зупиняє її виконання (ч. 2 ст. 400 КПК України), дана пропозиція не вбачається 

підставою для затягування досудового провадження. 

 

 

1.4. Ухвали слідчого судді як об’єкти апеляційного оскарження 

обмеження права власності особи та їхня класифікація 

 

 

Закріплення на конституційному рівні права на апеляційне оскарження судових 

рішень та його конкретизація у кримінальному процесуальному законодавстві ще не 

засвідчує його належну реалізацію, адже будь-яке суб’єктивне право лише тоді стає 

благом, коли воно може реалізуватися. Саме однією з умов реалізації такого права стає 

визначення об’єкту апеляційного оскарження. В науці кримінального процесу відсутня 

єдність думок у розумінні об’єкту апеляційного оскарження. Так, на думку В. І. 

Сліпченка, під час апеляційного провадження розгляду підлягає саме процесуальне 

рішення судді місцевого суду, що пов’язане з обмеженням прав (чи навпаки, відмова у 

такому обмеженні) та матеріали кримінальної справи, на яких цей висновок 
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ґрунтується [241, с. 155; 242, с. 9]. В. І. Теремецький визначає об’єктивною умовою 

виникнення процесуального права на апеляційне оскарження рішення суду першої 

інстанції, на яке відповідно до закону особа має право подати апеляцію з метою 

захисту своїх інтересів у кримінальній справі [276, с. 9]. Є. В. Большаков під об’єктом 

апеляційного оскарження пропонує розуміти судові рішення, постановлені в порядку 

судового контролю у досудових стадіях кримінального процесу [33, с. 52]. Натомість 

Н. Р. Бобечко вважає, що об’єкт апеляційної перевірки охоплює не тільки сам 

результат (оскаржене судове рішення), але й усю попередню діяльність [31, с. 52]. 

Враховуючи вищевикладене та предмет даного дослідження, об’єктом апеляційного 

оскарження варто розглядати ухвали слідчого судді щодо правомірності обмеження 

або відмови в обмеженні права власності на стадії досудового розслідування. 

Розкриття питання об’єкту апеляційного оскарження обмеження права 

власності особи та, як наслідок, проведення класифікації ухвал слідчого судді тісно 

пов’язане із суб’єктом, що уповноважений на його прийняття – слідчим суддею та 

функціональною спрямованістю його діяльності. З’ясування вказаного стане 

підставою для проведення класифікації ухвал слідчого судді, що підлягають 

апеляційному оскарженню. 

Кримінально-процесуальний понятійний апарат оперує терміном слідчого 

судді, що відображене у п. 18 ст. 3 КПК України. Так, слідчий суддя – це суддя суду 

першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у 

випадку, передбаченому статтею 247 КПК, – голова чи за його визначенням інший 

суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, 

міст Києва та Севастополя [113]. Також Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 2 червня 2016 року визначає, що з числа суддів місцевого загального 

суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні в порядку, визначеному процесуальним законом [214]. Норми, які 

регулюють повноваження слідчого судді та порядок прийняття ним рішення 

розгалужені в межах усього КПК України, що суттєво ускладнює їх вивчення та не 
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дає всебічного уявлення про функціональну спрямованість його діяльності. Як вірно 

зауважується на сторінках наукової літератури, вказаний недолік законодавчого 

регулювання повинен бути усунутий шляхом доповнення окремою нормою або 

параграфом КПК України з визначенням процесуального статусу та повноважень 

слідчого судді [89, с. 307; 65, с. 58; 104, с. 62]. 

При безпосередньому розгляді процесуального статусу слідчого судді, 

необхідно звернутися до аналізу доволі широкого спектра висловлених в науці 

поглядів щодо правового характеру діяльності суду на стадії досудового 

розслідування. Зокрема, С. О. Пшенічко в результаті аналізу наявних у науці 

кримінального процесу шляхів до розуміння функціональних аспектів діяльності 

слідчого судді запропонував виділяти два підходи: 1) моністичний (діяльність суду 

пов’язується лише з однією функцією: судового захисту, судового правосуддя, 

судового контролю, забезпечення законності та обґрунтованості обмеження 

конституційних прав громадян, контрольно-наглядовою, тощо); 2) плюралістичний 

(повноваження судді у досудовому провадженні здійснюється в межах декількох 

функцій: дозвільної функції, функції застосування заходів кримінально-

процесуального примусу, судового контролю; судового контролю та судової 

перевірки; судового контролю, правозахисної та профілактичної функцій; судового 

контролю та судового санкціонування; судового контролю та забезпечення 

законності обмеження конституційних прав громадян; судового контролю, 

правозахисної та профілактичної функцій; судового контролю та правозахисної 

функції, тощо) [221, с. 95-96]. Однак, як, вже зазначалося, КПК України визначає 

функціональну спрямованість діяльності слідчого судді через призму судового 

контролю, що не є досить вдалим, адже з наукової точки зору функція здійснення 

судового контролю полягає: по-перше, у наданні згоди на обмеження 

конституційних прав та свобод людини (попередній судовий контроль) і, по-друге, у 

перевірці за скаргами учасників процесу процесуальних дій, рішень чи бездіяльності 

осіб, які здійснюють провадження у справі (наступний судовий контроль). Проте, 

діяльність слідчого судді не обмежується лише вказаними функціями, вона не 

являється монофункціональною. Приміром, В. І. Гловюк кримінально-
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процесуальними функціями слідчого судді визначає: функцію забезпечення 

законності та обґрунтованості обмеження прав та свобод учасників кримінального 

провадження та інших осіб (проявляється у дозвільних повноваженнях та 

повноваженнях із забезпечення законності та обґрунтованості застосування заходів 

кримінально-процесуального примусу); судовий контроль (проявляється у 

повноваженнях із вирішення скарг учасників кримінального провадження (ст. ст. 

303-307 КПК); перевірку підстав для проникнення до житла чи іншого володіння 

особи без ухвали слідчого судді (ч. 3 ст. 233); перевірку підстав для проведення 

негласної слідчої (розшукової) дії у виняткових невідкладних випадках (ч. 2, 3 ст. 

250); функцію забезпечення слідчим суддею доказів [48, с. 116-177]. Більш того, Н. 

Г. Муратова пропонує визначати діяльність суду на досудовому розслідуванні як 

судове санкціонування і розуміє його як правозастосовчу діяльність суду щодо 

прийняття в судовому засіданні рішень (дачі санкцій) про застосування в ході 

попереднього розслідування злочинів окремих заходів процесуального примусу, або 

про проведення слідчих та інших процесуальних дій, що обмежують конституційні 

права, свободи і законні інтереси людини і громадянина [273, с. 23]. Також вказаний 

автор пропонує виділяти види судового санкціонування в залежності від: а) 

предмету діяльності: санкціонування запобіжних заходів та інших заходів 

процесуального примусу, та санкціонування слідчих дій; б) характеру обмежуваних 

конституційних прав і свобод особи – дії, які обмежують право на свободу і 

особисту недоторканність, майнові права, право на недоторканність житла, свободу 

праці, право на таємницю особистого життя, листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції [10, с. 14-16]. Варто відзначити, що слідчий 

суддя на стадії досудового розслідування також здійснює і функцію судового 

захисту, оскільки ст. 206 КПК України встановлює загальні обов’язки щодо захисту 

прав людини. 

З огляду на наведене, вважаємо за доцільне розуміти функціональне 

призначення слідчого судді в системі кримінально-процесуальної діяльності через: 
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1) судове санкціонування (надання дозволу на проведення слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій та застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження); 

2) судовий контроль у випадку розгляду та вирішення скарг учасників 

кримінального провадження у досудовому провадженні; 

3) легалізацію або відмову у легалізації результатів проведення слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дій у разі їх проведення без ухвали слідчого судді у 

визначених КПК України випадках; 

4) вирішення питання відводів у кримінальному провадженні; 

5) депонування доказів шляхом проведення допиту свідка, потерпілого у 

судовому засіданні під час досудового розслідування; 

6) судовий захист в порядку 206 КПК України. 

Продовжуючи тему об’єкту апеляційного оскарження обмеження права 

власності особи на досудовому розслідуванні, необхідно зазначити наступне. На 

законодавчому рівні об’єкти апеляційного оскарження визначені у ст. 309 КПК 

України. У ч. 1 вказаної статті визначається перелік ухвал слідчого судді, які 

підлягають апеляційному оскарженню під час досудового розслідування. До такого 

числа належать ухвали про: 1) відмову у наданні дозволу на затримання; 2) 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його 

застосуванні; 3) продовження строку тримання під вартою або відмову в його 

продовженні; 4) застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту або 

відмову в його застосуванні; 5) продовження строку домашнього арешту або 

відмову в його продовженні; 6) поміщення особи в приймальник-розподільник для 

дітей або відмову в такому поміщенні; 7) продовження строку тримання особи в 

приймальнику-розподільнику для дітей або відмову в його продовженні; 8) 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи 

або відмову у такому направленні; 9) арешт майна або відмову у ньому; 10) 

тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і 

документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична 
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особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність; 11) відсторонення 

від посади або відмову у ньому; 12) відмову у здійсненні спеціального досудового 

розслідування. Також під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні скарги на 

постанову про закриття кримінального провадження, про скасування повідомлення 

про підозру чи відмову у задоволенні скарги на повідомлення про підозру, 

повернення скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора або відмову 

у відкритті провадження по ній (ч. 2 ст. 309) [113]. Частина 3 вказаної статті містить 

імперативну норму про те, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не 

підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді [113]. 

На теоретичному рівні перелік ухвал слідчого судді, що підлягають 

перегляду в апеляційному порядку поділяють на певні види. Зокрема, В. І. 

Сліпченко в період чинності КПК України 1960 року пропонував розподілити 

рішення місцевого суду, що підлягають апеляційному оскарженню, за такими 

групами. До першої групи віднести рішення, прийняті слідчим або органом 

дізнання, на які у встановленому законом порядку може бути подана апеляційна 

скарга чи подання лише після їх оскарження до місцевого суду. До другої – рішення, 

прийняття яких віднесено до компетенції місцевого суду як одного з різновидів 

судового контролю на досудовому розслідуванні, що підлягають апеляційному 

оскарженню [241, с. 155]. 

З прийняттям КПК України 2012 року автори одного з науково-практичних 

коментарів до кодексу запропонували виділяти серед об’єкту апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді, які пов’язані із: 1) застосуванням заходів 

кримінального провадження; 2) відмовою у задоволенні скарги на постанову про 

закриття кримінального провадження; 3) поверненням скарги на рішення, дії чи 

бездіяльність слідчого, прокурора або відмову у відкритті провадження по ній [114, 

с. 744-745]. Також В. М. Тертишник проводить поділ ухвал на: 1) постановлені за 

результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи 
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прокурора та 2) постановлені в порядку судового контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні [279, с. 457-458]. 

Однак, зважаючи на проведений раніше авторський поділ функціональної 

спрямованості діяльності слідчого судді та предмет даного дослідження, у розрізі 

апеляційного оскарження виступають ухвали слідчого судді, які постановлені в 

порядку судового санкціонування та легалізації або відмови у легалізації результатів 

слідчої (розшукової) дії у разі її проведення без попереднього дозволу слідчого 

судді у визначених КПК випадках, якими здійснено обмеження або відмовлено в 

такому обмеженні права власності на стадії досудового розслідування. До таких 

рішень, згідно зі ст. 309 КПК України, доцільно віднести ухвали слідчого судді про: 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або відмову в його 

застосуванні; продовження строку тримання під вартою або відмову в його 

продовженні; поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в 

такому поміщенні; продовження строку тримання особи в приймальнику-

розподільнику для дітей або відмову в його продовженні (проте лише за умови 

залишення без нагляду майна підозрюваного); арешт майна або відмову у ньому; 

тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і 

документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність; відсторонення від 

посади або відмову у ньому. 

Однак, ст. 309 КПК України не надає можливості оскаржити ухвали слідчого 

судді про: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом або відмову у 

ньому; продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом або відмову в його продовженні; продовження строку відсторонення від 

посади або відмову у ньому; скасування відсторонення від посади або відмову у 

ньому; відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів, а також про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено 

вилучення речей і документів, що містять нотаріальну таємницю; застосування 

запобіжного заходу у вигляді застави або відмову у його застосуванні; застосування 
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запобіжного заходу у вигляді застави як альтернативного триманню під вартою; 

повне або часткове звернення застави в дохід держави; дозвіл на проведення 

обшуку; відмову у задоволенні скарги про повернення незаконно вилученого майна, 

тощо. 

З метою обґрунтування віднесення певних заходів кримінального 

процесуального примусу до таких, що обмежують право власності особи на стадії 

досудового розслідування необхідно провести їхню класифікацію на рівні теорії. Так, 

в науковій літературі ухвали слідчого судді також класифікують за критерієм 

обмеження майнових прав особи. Приміром, у монографічному дослідженні О. В. 

Верхогляд-Герасименко пропонує класифікацію заходів кримінально-

процесуального примусу, що пов’язані з обмеженням права власності. На її думку, 

необхідно виділяти дві групи – заходи, які пов’язані з обмеженням майнових прав 

особи та заходи, які не пов’язані з обмеженням майнових прав особи. Окрім цього, 

автор також пропонує класифікацію заходів процесуального примусу за суб’єктом 

щодо якого вони застосовуються: заходи, які застосовуються до підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного (запобіжні заходи, відсторонення обвинуваченого від 

посади) та заходи, які також можуть бути застосовані і щодо інших суб’єктів 

кримінально-процесуальної діяльності (арешт майна, грошове стягнення тощо). За 

правовими наслідками пов’язаними з обмеженням майнових прав особи: заходи 

застосування яких обмежує майнові права особи (грошове стягнення, арешт майна, 

відсторонення обвинуваченого від посади) та заходи, які обмежують майнові права 

за умови невиконання особою взятих на себе обов’язків (застава, особиста порука, 

нагляд за неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим тощо) [38, с. 26-27]. Проте, 

зауважимо, що вказана класифікація була проведена на основі положень КПК 

України 1960 року та не враховує сучасний стан кримінального провадження. 

З урахуванням положень КПК України 2012 року А. Е. Руденко пропонує 

здійснювати поділ залежно від кримінальної процесуальної кваліфікації заходу 

забезпечення кримінального провадження, що обмежує майнові права 

підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб та виділяти: тимчасове вилучення 

майна; арешт майна; попередній арешт майна або коштів на рахунках фізичних або 
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юридичних осіб у фінансових установах. Також автор пропонує і інші критерії 

класифікації: 1) залежно від об’єкта обмеження майнових прав; 2) залежно від 

цивільно-правового статусу майна, права на яке обмежуються у ході застосування 

заходу забезпечення кримінального провадження; 3) залежно від місця знаходження 

майна, права на яке обмежуються, що обмежують майнові права підозрюваного, 

обвинуваченого та інших осіб; 4) залежно від обсягу майна, права на яке 

обмежуються; 5) залежно від ступеня обмеження прав підозрюваного, 

обвинуваченого та інших осіб [235, с. 55-63]. 

Продовжуючи проблематику поділу, на думку О. В. Музиченка заходи 

кримінального процесуального примусу, які обмежують майнові права особи під час 

досудового розслідування можуть бути класифіковані за наступними підставами: 1) 

залежно від виду заходів кримінального процесуального примусу; 2) залежно від 

необхідності отримання дозволу слідчого судді; 3) залежно від мети застосування: 

заходи, що застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження 

та заходи, що застосовуються з метою отримання доказів [152, с. 80-81]. 

Наведені класифікації заходів кримінального процесуального примусу, які 

обмежують майнові права особи під час досудового розслідування стають основою 

для проведення класифікації ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження або 

відмови в обмеженні права власності на стадії досудового розслідування як об’єкту 

апеляційного оскарження. В аспекті цього зауважимо, що захід забезпечення 

кримінального провадження у виді накладення грошового стягнення хоч і в силу 

своєї юридичної природи обмежує майнові права особи у кримінальному 

провадженні, однак не стає частиною даного дослідження в силу того, що його 

застосування пов’язується із свідомим невиконанням процесуальних обов’язків 

учасниками кримінального провадження, а КПК України закріплює процедуру 

скасування ухвали про його накладення і, більш того, являється одиничним 

випадком прямої заборони на його оскарження в порядку апеляційного перегляду. 

Вартує уваги той факт, що з обмеженням права власності особи у досудовому 

розслідуванні варто пов’язувати не лише ухвали слідчого судді про задоволення 

клопотань про застосування певних заходів кримінального процесуального примусу, 
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а й про їх відмову. Приміром, з клопотанням про арешт майна вправі звернутися 

цивільний позивач з метою забезпечення цивільного позову (ч. 1 ст. 160 КПК 

України). У такому випадку особа, звертаючись з клопотанням про застосування 

певного заходу кримінального процесуального примусу, розраховує тим самим на 

забезпечення непорушності свого права власності, натомість відмова в задоволенні 

такого роду клопотань є передумовою його порушення в майбутньому. 

З врахування наведеного, доцільно виділяти в межах об’єкту апеляційного 

оскарження такі ухвали слідчого судді щодо правомірності обмеження або відмови в 

обмеженні права власності особи: 

1. В залежності від законодавчого закріплення можливості апеляційного 

оскарження: 

а) ухвали слідчого судді, апеляційне оскарження яких прямо передбачене у 

КПК України (ухвали слідчого судді, що визначені у ст. 309 КПК України); 

б) ухвали слідчого судді, апеляційне оскарження яких не передбачене у КПК 

України, однак гарантування такої можливості в силу норм Конституції України, 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів», загальних засад кримінального 

судочинства, а також правових позицій вищих судових інстанцій, сприятиме 

своєчасному захисту права власності особи у випадку його обмеження (для 

прикладу, ухвали слідчого судді про: тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом або відмову у ньому; продовження строку тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом або відмову в його продовженні; 

продовження строку відсторонення від посади або відмову у ньому; скасування 

відсторонення від посади або відмову у ньому; відмову у задоволенні клопотання 

про тимчасовий доступ до речей і документів, а також про тимчасовий доступ до 

речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, що містять 

нотаріальну таємницю; застосування запобіжного заходу у вигляді застави або 

відмову у його застосуванні; застосування запобіжного заходу у вигляді застави як 

альтернативного триманню під вартою; повне або часткове звернення застави в 

дохід держави; дозвіл на проведення обшуку; відмову у задоволенні скарги про 

повернення незаконно вилученого майна, тощо). 
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2. В залежності від настання наслідків майнових правообмежень у випадку 

застосування заходів кримінального процесуального примусу: 

а) ухвали слідчого судді, що безпосередньо пов’язані із обмеженням права 

власності особи (приміром, ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у 

ньому; про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення 

речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення 

підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-

підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 

діяльність; про застосування запобіжного заходу у вигляді застави; про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи); 

б) ухвали слідчого судді, що опосередковано пов’язані із обмеженням права 

власності особи (приміром, ухвали слідчого судді про відсторонення від посади або 

відмову у ньому; тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом або 

відмову у ньому); 

в) ухвали слідчого судді, що не пов’язані із обмеженням права власності особи 

(ухвали слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового 

розслідування). 

3. В залежності від стадії кримінального провадження, на якій реалізовується 

право особи на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження або відмови в обмеженні права власності особи: 

а) ухвали слідчого судді, оскарження яких можливе шляхом подачі 

апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції під час досудового розслідування 

(ухвали слідчого судді, що визначені ч. ч. 1, 2 ст. 309 КПК України); 

б) ухвали слідчого судді, заперечення проти яких може бути подано особою 

під час підготовчого провадження у суді (будь-які інші ухвали слідчого судді, що не 

визначені у переліку ч. ч. 1, 2 ст. 309 КПК України). 

4. В залежності від характеру прийнятого рішення слідчим суддею, що 

оскаржується: 

а) ухвали слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, які обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні 
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(приміром, ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, 

яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких 

фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність; про арешт майна; про відсторонення від посади; 

тощо); 

б) ухвали слідчого судді про відмову у застосуванні заходів забезпечення 

кримінального провадження, які обмежують право власності особи у досудовому 

розслідуванні (такими ухвалами можуть бути: ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів; про 

накладення арешту; тощо). 

Проведена класифікація в подальшому стане основою для визначення 

особливостей апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, якими обмежується 

право власності особи у досудовому розслідуванні. Однак, зважаючи на обсяг 

даного дослідження, в подальшому варто зупинитися лише на окремих із них. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

1. «Конвенційне» право особи на справедливий суд поширюється на всю 

процедуру судового розгляду. Відповідно до цього стандарту п. 8 ч. 2. ст. 129 

Конституції України встановлює вимогу не лише забезпечення особі права на 

апеляційний перегляд, але й наявність належної правової процедури як дієвого 

механізму його реалізації. Серед рис вітчизняної апеляції необхідно виділяти 

наступні: a) перегляд рішень допускається лише в межах апеляційної скарги; б) 

здійснюється переоцінка питань факту і права шляхом дослідження доказів за 

правилами провадження в суді першої інстанції; в) рішення нижчого суду може бути 

залишено без змін, змінено, або ухвалено нове. 
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2. Характер діяльності суду апеляційної інстанції у випадку перегляду ухвал 

слідчого судді необхідно розглядати як здійснення судового контролю за рішеннями 

нижчестоящого суду (як форма), де видом останнього є апеляційний перегляд ухвал 

слідчого судді на стадії досудового розслідування. 

3. З’ясовано, що право на апеляційне оскарження є частиною апеляційного 

оскарження як діяльності, і є лише фактом процесуального значення та 

реалізовується в межах апеляційного оскарження. Праву на апеляційне оскарження, 

що реалізовується шляхом подання апеляційної скарги повинен кореспондуватися й 

обов’язок апеляційного суду відкрити апеляційне провадження або ж залишити 

апеляційну скаргу без руху, повернути її або відмовити у відкритті провадження. 

4. В межах апеляційного провадження пропонується виділяти наступні 

складові: 1) апеляційне оскарження; 2) підготовку до апеляційного розгляду; 3) 

апеляційний розгляд; 4) прийняття кінцевого рішення судом апеляційної інстанції. 

5. Апеляційне оскарження варто розглядати як сукупність певних етапів, 

зокрема: 1) складання апеляційної скарги; 2) подачі апеляційної скарги до суду 

апеляційної інстанції; 3) реєстрації апеляційної скарги судом апеляційної інстанції; 

4) дії судді-доповідача щодо відкриття/відмови у відкритті апеляційного 

провадження, залишення апеляційної скарги без руху або її повернення. 

6. Доречним думається запровадження у кожному апеляційному суді судової 

палати з розгляду апеляційних скарг на судові рішення слідчих суддів.  

7. Запропоновано розуміти апеляційне оскарження ухвал слідчого судді щодо 

обмеження права власності особи (відмови у такому обмеженні) під час досудового 

розслідування як діяльність уповноважених суб’єктів щодо подання апеляційної 

скарги до суду апеляційної інстанції з метою перевірки ухваленого слідчим суддею 

рішення на предмет законності, обґрунтованості та вмотивованості 

обмеження/відмови в обмеженні права власності особи у досудовому розслідуванні, 

а також діяльність апеляційного суду з реєстрації такої скарги, вчинення інших 

процесуальних дій, пов’язаних з відкриттям апеляційного провадження. 

8. Завданнями апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо 

правомірності обмеження права власності особи (або відмови у цьому) в досудовому 
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розслідуванні обґрунтовано розуміти: 1) забезпечення особі можливості ініціювати 

перегляд ухвал слідчого судді на предмет правомірності обмеження/відмови в 

обмеженні права власності особи, а також 2) визначення можливості відновлення 

порушеного права власності. 

9. Функції апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, що обмежують 

право власності особи під час досудового розслідування виявляються у: 1) 

забезпеченні можливості перевірки законності, обґрунтованості та вмотивованості 

прийнятого рішення слідчим суддею; 2) забезпеченні досягнення цілей і виконання 

завдань кримінального судочинства; 3) мінімізації незаконного обмеження права 

власності особи у досудовому розслідуванні; 4) сприянні формуванню належної 

судової практики.  

10. Констатується, що закріплення у кримінальному процесуальному 

законодавстві процедури перегляду ухвал слідчого судді, що обмежують право 

власності особи є обов’язковою гарантією як права на справедливий судовий 

розгляд, так і права на доступ до правосуддя. 

11. Обгрунтовано необхідність скасування норми ст. 309 КПК України та 

внесення змін до ч. 3 ст. 392 КПК України, якими передбачити оскарження усіх 

ухвал слідчого судді під час досудового розслідування. 

12. Запропоновано під об’єктом апеляційного оскарження розуміти ухвали 

слідчого судді щодо правомірності обмеження або відмови в обмеженні права 

власності на стадії досудового розслідування. Також розроблено класифікацію ухвал 

слідчого судді щодо правомірності обмеження/відмови в обмеженні права власності 

особи у досудовому розслідуванні за певними критеріями. Зокрема: 1) в залежності 

від законодавчого закріплення можливості апеляційного оскарження; 2) в 

залежності від настання наслідків майнових правообмежень у випадку застосування 

заходів кримінального процесуального примусу; 3) в залежності від стадії 

кримінального провадження, на якій реалізовується право особи на апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження (відмови в 

обмеженні) права власності особи; 4) залежності від результату розгляду 

прийнятого рішення слідчим суддею, що оскаржується. 
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Положення даного розділу знайшли своє часткове відображення у публікаціях 

автора [155], [162], [492], [493], [498], [499], [500], [501] [502]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАКОННІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСОБИ ЯК ПРЕДМЕТ 

АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ 

 

 

2.1. Право власності особи та стандарти (умови) правомірності його 

обмеження слідчим суддею на досудовому розслідуванні 

 

 

Статтею 309 КПК України закріплено перелік ухвал слідчого судді як об’єктів 

апеляційного оскарження. Водночас, вказана стаття не визначає коло питань, які 

підлягають оскарженню. Такий підхід законодавця бачиться вірним, адже не 

можливо передбачити усі можливі випадки порушення прав особи у досудовому 

розслідуванні, зокрема і права власності. Відмітимо, що в науці кримінального 

процесу існує неоднозначність у визначенні предмету апеляційного оскарження. 

Іноді дослідники вказаного питання припускаються помилки, підмінюючи визначення 

предмету об’єктом апеляційного оскарження. Приміром, В. Я. Тацій, В. П. Пшонка та 

В. М. Тертишник предметом апеляційного оскарження визначають ухвалені судами 

першої інстанції вироки та постановлені ухвали, які не набрали законної сили, у тому 

числі ухвали, постановлені слідчим суддею під час досудового розслідування [112, с. 

587; 279, с. 547]. Такої ж думки притримується Д. І. Клепка та на сторінках своєї 

дисертаційної роботи визначає предметом апеляційного оскарження рішення слідчого 

судді [88, с. 115-117]. Таке окреслення предмету є не досить вдалим, адже об’єкт будь-

якої діяльності становить явище, на яке спрямовано вплив (те, з чим ми маємо справу), 

натомість предметом виступають ті зв’язки і відносини, які цікавлять нас в об’єкті; 

наукове поняття предмета відображає певні властивості об’єкта. У роботах окремих 

науковців, як-то І. Я. Фойницього [476, с. 351], В. І. Шишкіна, Р. О. Куйбіди [511, с. 

11-12], О. Б. Костюченко [106, с. 51] та І. С. Кривцун [108, с. 175] обґрунтовується 

позиція розуміння предметом апеляційного оскарження як питань факту, так і 

питань права. Однак, відмітимо, що вказані роботи стосувалися апеляційного 
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оскарження в цілому і були проведені до 2012 року. Тому, зважаючи на те, що 

об’єктом апеляційного оскарження виступають ухвали слідчого судді, які не мають 

заключного характеру та якими не закінчується розгляд справи по суті, 

встановлення питань права і питань факту мають свої особливості. Розділяємо 

позицію Ю. В. Скрипіної, яка вважає, що, виходячи із специфіки предмету пізнання 

слідчого судді, кримінально-процесуальними рішеннями, які не потребують 

достовірного встановлення обставин можуть бути рішення про застосування заходів 

процесуального примусу та проведення слідчих дій, оскільки вони в певній мірі 

мають прогностичний характер. Тобто для них характерна факультативна 

достовірність або вірогідність встановлення обставин справи. Вірогідність завжди 

супроводжується сумнівами, у зв’язку з чим такого роду знання може бути 

використано тільки для імовірного висновку, який слідчий суддя може застосувати 

при вирішенні питань стосовно обрання запобіжних заходів або надання дозволу на 

проведення слідчих дій [240, с. 173-174]. Вагомим є зауваження Н. Л. Дроздович, 

яка зазначила, що при здійсненні судового контролю слідчий суддя неодмінно 

здійснює оцінку доказів, хоча не всієї їх сукупності, а щодо окремого факту, а 

рішення, прийняті на даній стадії кримінального процесу мають імовірний характер, 

оскільки відображені в них висновки ґрунтуються на внутрішньому переконанні 

судді щодо окремого факту чи групи окремих фактів [478, с. 107]. Також слушною є 

думка О. С. Кашки, котра вважає, що слідчий суддя, приймаючи рішення, не 

здійснює вирішення якихось матеріально-правових чи процесуальних питань, що 

виникають у ході кримінального провадження, а здійснює перевірку, а значить і 

контроль наявності підстав для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження та інших заходів, що обмежують конституційні права особи. Більш 

того, далі науковець зазначає, що при здійсненні апеляційної перевірки цих ухвал 

слідчого судді, також здійснюється перевірка як зазначених обставин, так і 

законності, обґрунтованості та вмотивованості ухвали слідчого судді [87, с. 75-76]. 

В. І. Сліпченко розуміє під предметом розгляду справи в апеляційному порядку 

перевірку за апеляційними скаргами законності та обґрунтованості рішення суду 

першої інстанції, відповідність його фактичним обставинам справи, на яких воно 
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ґрунтується [242, с. 10]. 

Відтак, беручи до уваги вищезазначене, предметом апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді в межах даного дослідження стають: 

1) питання факту, тобто чи мало місце неправомірне обмеження права 

власності особи у досудовому розслідуванні (приміром, факт вилучення майна 

особи); 

2) питання права – недотримання вимог слідчим суддею, що ставляться до 

конкретних ухвал, і як, наслідок, невідповідність таких ухвал властивостям 

(якостям), що ставляться до будь-якого судового рішення, зокрема, слідчого судді. 

Однак, приймаючи рішення про застосування певного заходу кримінального 

процесуального примусу, пов’язаного із обмеженням права власності особи у 

досудовому розслідуванні, слідчий суддя повинен також враховувати і стандарти 

(умови) такого обмеження. Таким чином, можна дійти до висновку, що питання 

права як предмет апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні має дворівневу 

структуру – невідповідність правовим вимогам, що ставляться до ухвал слідчого 

судді, а також стандартам (умовам) обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні. 

Зважаючи на наведене, доцільно спершу зупинитися на стандартах (умовах) 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. Для детального 

розкриття цього питання необхідно спершу зупинитися на тлумаченні понять 

«недоторканність», «власність», «право власності», сутність позбавлення та 

обмеження права власності і, як наслідок, на основі цього формулювати стандарти 

(умови) обмеження права власності у кримінальному процесі. Саме цим обумовлена 

пізнавальна логіка викладення матеріалу в даному підрозділі, виходячи з 

використання принципу сходження від загального до конкретного. 

Як визначається в науковій літературі, власність виступає підставою особистої 

свободи. Людина-власник відчуває свою значущість і вагу у суспільному просторі, є 

господарем влаcної долі, діяльною істотою [35, с. 6]. Маючи власність, людина не 

тільки окреслює свій простір, розширюючи або звужуючи його, а й здатна 
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реалізувати себе, свої інтереси [249, с. 29]. Як явище багатоаспектне, власність була 

і залишається предметом ґрунтовних історичних, філософських, економічних і 

правових досліджень, а відтак – і наукових дискусій, гострота яких з часом не 

зменшується [119, с. 4]. Наголосимо, що категорія власності не є кримінальним 

процесуальним поняттям і врегульовується іншим галузевим законодавством, 

насамперед, цивільним та господарським. Як відомо, право власності розрізняють в 

об’єктивному та суб’єктивному значеннях. Право власності в об’єктивному значенні 

– це сукупність правових норм, що регулюють відносини власності і є юридичною 

підставою існування і реалізації права власності, котре належить певному суб’єкту 

[480, с. 283], натомість, в суб’єктивному – це закріплені у відповідних нормах права 

можливості суб’єкта володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому 

майном на свій розсуд у межах, передбачених законом [518, с. 10]. Зміст права 

власності складається з тріади прав власника – володіння, користування, 

розпоряджання [484, с. 201]. Як визначає ст. 41 Конституції України, кожен має 

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами 

своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним 

[101]. 

Відмітимо, що КПК України у ст. 16, на відміну від Конституції України, 

оперує поняттям «недоторканність». Тому першочерговою категорією, значення 

якої слід з’ясувати для правильного розуміння змісту засади недоторканності права 

власності, є власне поняття «недоторканність». В академічному тлумачному 

словнику «недоторканність» тлумачиться як гарантія від усяких посягань з боку 

кого-небудь [247,с. 301]. Крім того, слід звернути увагу, що в українській мові поряд 

із іменником «недоторка̀нність» вживається і «недо̀торканість». Так, прикметник 

«недото̀рканий» (російською – «нетронутый») має три значення: 1) якого ніхто не 

торкався, не чіпав тощо; 2) до якого ніхто не приступав, за якого ніхто не брався 

(про роботу); 3) перен. непорочний, чистий, цнотливий. Прикметник 

«недоторка̀нний» (російською – «неприкосновенный») означає: 1) який закон 

охороняє від посягань з боку кого-небудь; 2) який не можна псувати, знищувати, 

паплюжити через значущість, важливість тощо [36, с. 758]. Відзначимо, що серед 
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юристів досить часто побутує застосування  іменника «недоторканість», однак це не 

є доречним. Використання в назві статті 16 КПК України саме іменника 

«недоторканність» для засади кримінального провадження є більш вдалим, оскільки 

дія даної засади починається до її порушення, вона не припиняє своєї дії навіть після 

того, як відбулося посягання на право власності у кримінальному провадженні. 

Поняття недоторканності передбачає загальну заборону порушення права 

власності, а не лише його тимчасовий стан до моменту посягання на нього. В той 

час в законодавстві при дослідженні права власності застосовується поняття 

«непорушність», що означає «такий, котрий не може бути порушений, змінений і 

ніким та нічим не порушується, не переривається [37, с. 774]. Такий стан справ, на 

наш погляд, пов’язаний із правовим регулюванням відносин власності різними 

галузями права, що є однією з проблем його недосконалості. Як зазначає І. В. 

Спасибо-Фатєєва, перехресне регулювання відносин власності різними галузями 

законодавства – це проблема в цілому недосконалості українського законодавства. 

Наявність різних кодексів, сфера регулювання яких так чи інакше охоплює 

відносини власності, а також цілої товщі законів не тільки ускладнює їхнє 

регулювання, а нерідко – заплутує його [249, с. 31]. Отже, в етимологічному 

значенні терміни «недоторканність» та «непорушність» дещо відрізняються, в 

юридичному розумінні – вони ідентичні [125, с. 22-23]. 

Принцип недоторканності права власності нормативно закріплений в 

міжнародних нормативно-правових актах. Найбільш вагому роль в цьому значенні 

відіграє ст. 17 Загальної декларації прав людини, де закріплено, що кожна людина 

має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими; ніхто не може 

бути безпідставно позбавлений свого майна [73]. Доповнюють дане положення і такі 

акти, як: ст. ст. 1, 2 Статуту Організації Об’єднаних Націй [269], ст. ст. 2, 9, 11, 14, 

17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [145], ст. ст. 3, 4, 11 

Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права [145], п. b) ч. 9 ст. 

93 Римського статуту [223], ст. 1 Конвенції Організації Об’єднаних Націй про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин [93], 

ч. 2 ст. 14 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
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організованої злочинності [94], Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

корупції [95], ч. 1 ст. 17 Хартії основних прав Європейського Союзу [481], ч. 3 ст. 19 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією [110], ч. 1 ст. 2 Конвенції про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів одержаних злочинним шляхом 

[96], ст. 28 Європейської конвенції про передачу провадження у кримінальних 

справах [70], ст. 26 Конвенції Співдружності Незалежних Держав про права та 

основні свободи людини [98]. Проте, найбільш детально право на вільне володіння 

своєю власністю закріплено в Протоколі № 1 до Конвенції, якою гарантується, що 

кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто 

не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на 

умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в 

дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення 

сплати податків чи інших зборів або штрафів [220]. 

Актуальності також набуває питання понять «майно» та «власність» в 

розумінні практики Європейського суду з прав людини. Аналіз змісту окремих 

рішень Європейського суду з прав людини свідчить про досить широке розуміння 

поняття майна та відносить до останнього: 1) нерухомість, зокрема маєтки, земельні 

ділянки та будинки, а також іншу нерухомість (рішення у справах «Former King of 

Greece and Others v. Greece» від 23 листопада 2000 року [2] та «Sporrong and 

Lonnrath v. Sweden» від 23 вересня 1982 року [3]); 2) банківські внески (рішення у 

справі «Гайдук та інші проти України» від 2 липня 2002 року [256]); 3) акції 

компаній (рішення у справі «Совтрансавто-Холдинг» проти України» від 25 липня 

2002 року [265]); 4) необхідні для здійснення підприємницької діяльності дозволи та 

ліцензії (рішення у справі «Tre Traktörer Actiebolag v. Sweden» від 7 липня 1989 року 

[4]), а також орендну плату, ліцензії на продаж алкогольних напоїв, ділову 

репутацію [52], право на заняття адвокатською діяльністю, право на зайняття 

рибним промислом, доменне ім’я, частку в статутному фонді товариства [237] тощо. 

Таким чином, не варто звужувати сферу дії ст. 1 Протоколу №1 лише до захисту 
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майна, яке належить особі на праві власності, оскільки вказана норма поширюється і 

на майно, яким особа може володіти на підставі іншого законного права, наприклад 

права оренди тощо [152, с. 42]. Зазначені положення є досить важливими і для 

сфери кримінального судочинства, оскільки наведенні правові позиції 

Європейським судом з прав людини стають підґрунтям для констатації того, що в 

результаті застосування певних заходів кримінального процесуального примусу 

відбувається обмеження права власності особи (приміром, при обранні слідчим 

суддею заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом особа може бути обмежена у 

здійсненні підприємницької діяльності. Враховуючи підхід ЄСПЛ, дохід від такої 

діяльності є її майном, а тому слідчий суддя безпосередньо обмежує право власності 

особи, обираючи такий захід). 

Натомість, вітчизняне законодавство у ч. 1 ст. 190 ЦК України до складу 

майна відносить окрему річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки 

[483]. Стаття 139 ГК України визначає майном сукупність речей та інших цінностей 

(включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи 

використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх 

балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих 

суб’єктів [53]. В Законі України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» закріплено, що майном вважаються об’єкти в 

матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід’ємні частини), машини, 

обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в 

тому числі об’єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх 

форм власності [210]. 

Відмітимо, що в сфері кримінального судочинства обмеження прав особи 

можуть стосуватися не лише майна, а й грошових цінностей. ЦК України закріплює, 

що законним платіжним засобом, обов’язковим до приймання за номінальною 

вартістю на всій території України, є грошова одиниця України – гривня; також 

може використовуватися іноземна валюта у випадках і в порядку, встановлених 

законом (ст. 192 ЦК) [483]. Однак, важливим є той факт, що на сьогодні гроші не 
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обмежуються таким визначенням, як приміром, в ЦК України. Досить швидко в 

грошовий обіг входять електронні кошти, приміром, криптовалюта. Тому зазначена 

сфера потребує негайного законодавчого регулювання з боку держави в сфері обігу 

безготівкових операцій і встановлення відповідальності за порушення норм у цій 

сфері. В аспекті цього необхідно зазначити, що проект Закону про обіг 

криптовалюти в Україні № 7183 від 6 жовтня 2017 року пропонує розуміти під 

криптовалютою програмний код (набір символів, цифр та букв), що є об’єктом 

права власності, який може виступати засобом міни, відомості про який вносяться та 

зберігаються у системі блокчейн в якості облікових одиниць поточної системи 

блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [209]. Більш того, на сьогодні вже 

почала формуватися і відповідна судова практика в сфері кримінального 

судочинства. Так, ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва 

від 3 серпня 2017 року було надано дозвіл старшому слідчому Святошинського УП 

ГУНП у місті Києві або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України 

працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ, в тому числі, серверів, 

комп’ютерної техніки та так званих «майнерів» з метою їх вилучення. Слідчим 

суддею було встановлено, що в ході досудового розслідування Особа_3 за 

попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, 

переслідуючи особисту корисливу зацікавленість здійснювала виготовлення та 

емісію грошових сурогатів криптовалюти «біткоін», випуск та обіг якої на території 

України заборонений. Слідчий у клопотанні зазначив, що реалізуючи свій 

злочинний умисел, Особа_3, разом із невстановленими особами, за сприянням 

посадових осіб ДП «Лікувально-оздоровчий «ІЕЗ ім. Патона», без укладання 

договорів які надавали право користування приміщенням, розмістили в 

непрацюючому басейні комп’ютерне обладнання – так званні «майнери» в кількості 

200 штук, які здійснюють генерування криптовалюти «біткоін», а в подальшому 

здобуту криптовалюту використовують як засіб платежу шляхом здійснення 

обмінних операцій на електронні гроші офіційних платіжних систем, шляхом 

підроблення електронних платіжних доручень та інших банківських документів 

[458]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_299/ed_2017_07_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#299
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_314/ed_2017_07_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#314
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Від поняття майна необхідно відрізняти і поняття майнових прав, визначення 

яких в ЦК та ГК України відсутнє. Натомість в ст. 3 Закону України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» закріплено, що 

майновими правами, які можуть оцінюватись, визнаються будь-які права, пов’язані з 

майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими 

частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а 

також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання 

природних ресурсів тощо) та права вимоги [210]. Виходячи з нормативного 

розуміння, майнові права є: по-перше, одним із об’єктів права власності та, по-

друге, виходячи із положень ст. 190 ЦК України, складовою частиною поняття 

майна як об’єкта цивільних прав. Майнові права є неспоживною річчю («право 

очікування») і визнаються речовими правами, за якими власник цього права 

наділений певними, але не всіма правами власника майна та яке засвідчує 

правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи інше 

речове право на відповідне майно в майбутньому. Відтак, поняття права власності є 

ширшим від поняття майнових прав. 

Також, враховуючи положення норм ЦК України, ГК України, Закону України 

«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», ст. 

1 Протоколу № 1 та практики Європейського суду з прав людини, можна ствердити, 

що розуміння поняття майна та права власності в українському законодавстві є 

набагато звуженим по відношенню до розуміння Європейського суду з прав 

людини. 

Недоторканність права власності являється одним із фундаментальних 

принципів українського законодавства. Стаття 13 Конституції України визначає, що 

держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності. Усі суб’єкти права 

власності рівні перед законом. Також ст. 41 гарантує, що кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно 

позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. 

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, 

обсязі та порядку, встановлених законом [101]. Як визначав Ф. М. Рудинський, при 
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визначенні змісту права недоторканності житла необхідно виходити із загальної 

структури суб’єктивного права, виділяючи: 1) право поведінки, що полягає в праві 

громадянина на безперешкодне користування можливостями і благами особистого 

життя; 2) право вимоги, що виражається в праві вимагати від державних органів, 

посадових і державних службовців, окремих осіб недопущення незаконних втручань 

в житло шляхом неправомірних обшуків, виїмок, тощо; 3) право оскаржувати 

незаконні обшуки, виїмки, а також інші дії, що пов’язані з незаконним 

проникненням в житло [236, с. 101-102]. 

Разом з тим, право власності не є абсолютним. Зокрема, ч. 2 ст. 321 ЦК 

України визначають, що особа може бути позбавлена права власності або обмежена 

у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом [483]. Отже, в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом, діяльність власника може 

бути обмежена чи припинена. Саме для виконання завдань кримінального 

провадження, у разі виникнення конкуренції між приватними та публічними 

суспільними інтересами, КПК України передбачає можливість обмеження або 

позбавлення права власності. 

КПК України 2012 року вперше в межах кримінального процесуального 

законодавства закріпив принцип недоторканності права власності. Так, відповідно 

до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час 

кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового 

рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в 

порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без 

судового рішення [113]. Відзначимо, що до регулювання вказаної засади 

законодавство зарубіжних країн підходить по-різному: перша група країн не виділяє 

її в якості окремої засади кримінального судочинства (КПК Федеративної 

Республіки Німеччина; законодавство Сполучених Штатів Америки); друга група 

виділяє в якості складової частини іншої засади (КПК Російської Федерації та 

республіки Білорусь закріплює лише засаду недоторканності житла [297; 291]; КПК 

Грузії, республік Таджикистану та Узбекистану у засаді «Недоторканність 

приватного життя у кримінальному процесі» лише вказує про те, що 
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недоторканність приватної власності чи іншого володіння гарантується законом 

[292; 295; 296]); третя група законодавчо закріплюють в якості окремої засади (ст. 

17 КПК Туркменістану [298]; ст. 14 КПК Киргизії [289]; ст. 18 КПК Казахстану 

[293]; ч. 1 ст. 13 КПК Вірменії [290]; ст. 18 КПК Азербайджанської Республіки 

[288]). 

Таким чином, КПК України передбачає можливість позбавлення та обмеження 

права власності. Позбавлення права власності передбачає таке правове положення, 

коли власника примусово позбавляють у сукупності всіх правомочностей по 

володінню, користуванню та розпорядженню майном [114, с. 50]. При цьому слід 

зазначити, що позбавлення права власності допускається лише на підставі 

вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК 

України (приміром, у випадку конфіскації та спеціальної конфіскації майна як виду 

кримінального покарання згідно з ст. ст. 59 та 96-1 КК України) [113]. 

Більш того, у кримінальному судочинстві дотримання прав і свобод має 

специфічний зміст, оскільки закон дозволяє застосування заходів обмеження цих 

прав у передбаченому порядку, а діяльність органів досудового розслідування 

пов’язана із застосуванням заходів процесуального примусу [238, с. 10]. Тому 

вважаємо за доцільне більш детально зупинитися на питанні стандартів (умов) 

обмеження права власності особи  у досудовому кримінальному провадженні. 

Щодо поняття «обмеження права власності», що вживається у ст. 16 КПК 

України, то необхідно відзначити, що в юридичній літературі відсутня єдина думка 

щодо розуміння вказаного поняття. Приміром, на думку В. В. Назарова обмеження 

прав полягає у зменшенні обсягу прав, що надаються, і свобод [166, с. 117]. 

Влучним є розуміння обмеження прав і свобод людини, надане П. М. Кузьменко: 

«це вплив на можливості особи обирати вид та міру своєї поведінки шляхом 

звуження обсягу її прав і свобод або шляхом розширення обсягу її обов’язків на 

підставах, умовах і в порядку передбачених законом; результатом такого впливу 

завжди повинно бути стримування протизаконного чи іншого діяння особи, через 

що створюються умови для задоволення інтересів інших осіб і інтересів 

суспільства» [120, с. 24].  В. П. Камишанський вважає, що обмеження не призводять 
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до зменшення суб’єктивних прав, а тому обсяг суб’єктивних прав зберігається, 

однак їх реалізація не можлива в силу стиснень, утруднень викликаних 

обмеженнями [85, с. 46]. 

У цивілістичній науці також існує плюралізм думок щодо розуміння поняття 

«обмеження права власності». Г.Ф. Шершеневич вказував, що обмеження права 

власності полягають або в: а) обов’язку власника що-небудь не зробити з того, що 

він міг би за змістом права власності зробити; б) обов’язку що-небудь терпіти з боку 

інших, чого він за змістом права власності міг би не допускати, але жодним чином 

не в обов’язку що-небудь робити, оскільки це не було б вже обмеженням змісту 

права власності [507, с. 247]. Також В. О. Мікрюков визначив обмеження права 

власності як встановлення чи зміну меж здійснення права власності, що виявляється 

у звуженні існуючих дозволів, накладенні заборон та додаткових позитивних 

зобов’язань, у тому числі обов’язків допускати певні дії третіх осіб, які не 

породжують цивільні повноваження третіх осіб по відношенню до майна власника, 

що встановлюються законом чи актом уповноваженого державного органу без 

надання власнику винагороди в межах, зумовлених цілями захисту основ 

конституційного ладу, моральності, здоров’я, прав та законних інтересів інших осіб, 

забезпечення оборони та безпеки держави, що діють щодо права власності на 

конкретне майно незалежно від зміни власника [143, с. 12]. Натомість Є. О. Мічурін 

під обмеженням майнових прав фізичних осіб пропонує розуміти елемент механізму 

правового регулювання, спрямований на охорону прав суспільства, інших 

уповноважених осіб, здатний за допомогою специфічних законодавчих заборон, 

обов’язків чи дозволів впливати на звуження змісту суб’єктивного цивільного права 

та ускладнення його здійснення [146, с. 130]. Тому на підставі вищенаведених 

думок, пропонуємо розуміти під обмеженням права власності тимчасове звуження 

змісту правомочностей власника стосовно належного йому майна, що зумовлено 

цілями захисту основ конституційного ладу, прав та законних інтересів інших осіб, 

забезпечення безпеки осіб та держави. 

На жаль, в кримінально-процесуальній доктрині наукових досліджень поняття 

обмеження права власності обмаль. Г. М. Куцкір розуміє під обмеженням права 
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власності у кримінальному провадженні зовнішню дію на суб’єктивне право 

власності конкретної особи, яка втілюється у відповідні кримінально-процесуальні 

правовідносини з її участю, тягне за собою виникнення певних правових труднощів, 

звуження, зменшення можливостей здійснення власником своїх повноважень і 

полягає у конкретних приписах власнику вчинити певні дії або утриматися від їх 

вчинення [124, с. 95]. Слушною є також думка Н. С. Моргун, яка під обмеженням 

права власності розуміє об’єктивно існуючі обставини тимчасового характеру, що 

позбавляючи власника можливості здійснювати свої окремі повноваження, 

звужують його свободу щодо здійснення дій над належним йому майном [149, с. 

29]. У розвиток вказаного О. В. Музиченко зазначає, що обмеженням права 

власності у кримінальному процесі є передбачене законом тимчасове звуження 

можливості здійснення правомочностей власника, які полягають в обов’язку 

утримуватися від будь-яких дій або зазнавати дії з боку третіх осіб [152, с. 50]. 

Зважаючи на висловлені позиції науковців, вважаємо, що під обмеженням права 

власності у кримінальному провадженні варто розуміти такий тимчасовий стан 

майнових кримінально-процесуальних правовідносин, за яких власник або 

володілець не може реалізувати всі правомочності щодо належного йому майна.  

Обмеження права власності у досудовому розслідуванні, зокрема, обумовлює 

вироблення універсальних стандартів (умов) такого обмеження. Дослідження даного 

питання вкрай необхідне, адже його з’ясування дає підстави для критичної оцінки 

ухвал слідчого судді. Відзначимо, що будь-яке обмеження прав особи повинно 

ґрунтуватися на законності, що означає певний режим (стан) відповідності 

поведінки громадян та юридичних осіб, діяльності посадових осіб законам і 

нормативно-правовим актам держави, що утворюється як результат неухильності їх 

дотримання. Дотичним до законності є правомірність, яка включає не лише 

дотримання вимог закону, а й права, що є результатом поширення ідеології 

природно-правового спрямування на противагу ідеям позитивізму. На наше 

переконання, стандарти обмеження прав людини, зокрема і тих, що обмежують 

право власності особи, повинні мати у своїй основі саме критерій правомірності, що 
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є ширшим по відношенню до законності та відповідає сучасним європейським 

тенденціям. 

Так, на думку О. О. Подмарьова до конституційних основ обмеження прав і 

свобод людини і громадянина необхідно віднести норми Основного закону, які 

закріплюють наступні основоположні начала: а) визнання людини, її прав і свобод 

вищою цінністю та повага до гідності особи; б) відповідність обмежень 

конституційно закріпленим цілям; в) співмірність обмежень конституційним цілям; 

г) рівність обмеження прав і свобод; д) заборона обмеження прав і свобод за 

ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності; е) 

вимога визначеної правової форми закріплення обмежень (обмеження повинні 

встановлюватись виключно законом); ж) відповідність обмежень прав і свобод 

міжнародним стандартам [180, с. 167]. О. В. Шмоткін пропонує виділяти такі 

принципи правообмежень особи: 1) обумовленість меж обмеження економічними, 

соціальними і культурними відносинами, які існують у суспільстві; 2) правомірність 

обмеження; 3) співмірність меж обмеження загрозі, яка обумовлює ці обмеження; 4) 

збалансованість; 5) об’єктивна обумовленість; 6) цілеспрямованість; 7) своєчасність; 

8) рівність при застосуванні; 9) диференційованість застосування обмежень; 10) 

індивідуальність обмежень [512, с. 73-75]. 

С. О. Новожилов поділяє принципи обмеження прав людини на 

загальноправові та кримінально-процесуальні. До загально правових вчений 

відносить: 1) досягнення мети – захисту публічно-значущих інтересів, під якими 

слід розуміти суто публічні інтереси (наприклад, захист основ конституційного 

ладу) та суспільні (публічні) інтереси, що захищаються опосередковано, через 

захист приватних інтересів (наприклад, захист прав і законних інтересів інших осіб); 

2) встановлення обмежень прав людини тільки законом, який відповідає Конституції 

та загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права; 3) співрозмірність 

обмеження прав людини публічно-значущим інтересам, заради досягнення яких 

вони встановлюються; 4) законодавче визначення меж обмеження прав людини, в 

тому числі таких прав, які не можуть бути обмежені ні за яких обставин. Натомість 

до кримінально-процесуальних принципів відносить: 1) законність; 2) здійснення 
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правосуддя лише судом; 3) повагу до людської честі і гідності; 4) недоторканність 

особи; 5) охорону прав і свобод людини і громадянина в кримінальному 

судочинстві; 6) недоторканність житла; 7) таємницю листування, телефонних та 

інших переговорів, поштових, телеграфних та інших повідомлень; 8) презумпцію 

невинуватості; 9) змагальність сторін; 10) забезпечення підозрюваному і 

обвинуваченому права на захист; 11) свободу оцінки доказів; 12) мову 

кримінального судочинства; 13) право на оскарження процесуальних дій [172, с. 41-

84]. 

О. І. Андрєєва зазначає, що межі допустимого обмеження прав особи в 

кримінальному процесі визначаються критеріями такого обмеження, які є 

взаємопов’язаними між собою. Такими критеріями, на думку автора, є: збереження 

сутнісного змісту права; обґрунтованість обмеження прав; співмірність обмеження 

прав; сумісність з іншими правами [18, с. 11]. 

Як вважає В. В. Назаров, принципами обмежень конституційних прав у 

кримінальному процесі України виступають: 1) законність (обмеження основних 

прав допускається виключно на основі закону; при цьому в законі має бути 

визначено засоби та інструменти можливого обмеження прав людини); 2) 

легітимність (правовою основою обмеження прав людини є загальне визнання його 

суспільної необхідності, існування настійної потреби визначення меж здійснення 

суб’єктивного права з урахуванням інтересів інших осіб. Гарантією загального 

визнання необхідності обмеження є вільне обговорення наслідків, що випливають з 

обмеження суб’єктивного права. Важливим є визначення такого обмеження, яке б не 

створювало надмірних обмежень у його здійсненні); 3) ясність, чіткість і 

визначеність (формулювання процесуального порядку: обмеження прав повинно 

бути таким, щоб воно було зрозумілим як для громадянина, так і для посадової 

особи); 4) цілеобумовленість (конкретно поставлена ціль на підставі ч. 2 ст. 64 

Конституції України); 5) сумірність (співвідноситься мета і результат: обмеження не 

може бути більш суворим, ніж це необхідно; має існувати баланс між конституційно 

гарантованими правами індивіда і суспільним інтересом (правопорядком) або 

правами інших людей); 6) винятковий і тимчасовий характер [166, с. 114-115]. 
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Як бачимо, серед усіх галузей права, в тому числі і кримінального 

процесуального, відсутній моністичний підхід до розуміння системи стандартів 

(умов) обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. Тому, на 

основі аналізу норм міжнародно-правових актів, національного законодавства, 

позицій науковців та практики Європейського суду з прав людини серед стандартів 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні, яких повинен 

дотримуватися слідчий суддя, обмежуючи право власності осіб у досудовому 

розслідуванні, на наше переконання, варто виділяти наступні: 1) законності 

(легітимності) обмеження; 2) пропорційності (співмірності обмеження); 3) рівності 

(заборони дискримінації); 4) підконтрольності вирішення питання про застосування 

виключно суду; 5) тимчасовості; 6) неможливості захисту прав і законних інтересів 

іншими способами; 7) наявності реальної можливості заподіяння шкоди особистим, 

громадським чи державним інтересам; 8) можливості оскарження незаконно 

порушених прав та свобод. 

Як попередньо відзначалося, предметом апеляційного оскарження також стає 

невідповідність ухвал слідчого судді властивостям (якостям), що ставляться до 

судового рішення. За загальним правилом, розрізняють зовнішні та внутрішні 

властивості судового рішення. Зовнішніми вважають їх виключність, обов’язковість 

та законну силу [56, с. 7]. Саме у цих властивостях проявляється зовнішній ефект 

судового рішення [473, с. 33]. Однак предмет апеляційного оскарження становлять 

саме внутрішні властивості – правові вимоги, що ставляться до ухвал слідчого судді 

та закріплені в нормах КПК України. Зазначимо, що до ухвал слідчого судді повинні 

застосовуватися загальні вимоги, що стосуються судових рішень в цілому, а саме 

законності, обґрунтованості та вмотивованості. На такі вимоги вказується і у ст. 370 

КПК України. Особливої актуальності вони набувають, оскільки функціями 

слідчого судді є забезпечення дотримання стандартів законності та обґрунтованості 

обмеження конституційних прав, зокрема і права власності. Існує думка про те, що 

окреслені внутрішні властивості судового рішення можна охопити узагальнюючим 

поняттям його правосудності та включити до нього законність, обґрунтованість, 

повноту, ясність, точність, вмотивованість, відповідність визначеній законом 
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процесуальній формі [473, с. 34]. Однак, такий підхід є хибним в силу того, що 

більшість з цих вимог не мають самостійного значення, а в певній мірі 

поглинаються основними властивостями. 

Передусім законність рішення передбачає дотримання судом положень ст. 9 

КПК України, де основною із вимог є застосування кримінального процесуального 

законодавства України з врахуванням практики Європейського суду з прав людини 

(п. 5 ст. 9). Провівши аналіз судової практики Єдиного державного реєстру судових 

рішень, відзначимо, що на сьогодні існує позитивна тенденція використання 

слідчими суддями рішень Європейського суду з прав людини (особливо це 

стосується права власності). Відповідно до частини 2 ст. 370 КПК України, 

законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального 

права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених КПК 

[113]. У буквальному розумінні вимога законності означає дотримання норм 

матеріального та процесуального права, а нездійснення цього – безумовну підставу 

для скасування рішення. Так, п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України визначає так звану 

«процесуальну незаконність рішення» та регламентує, що підставою для скасування 

або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є 

істотне порушення вимог кримінального процесуального закону [113]. Тобто, 

дотримання законності судового рішення оцінюється за трьома критеріями: 1) чи 

застосував суд закон, який слід було застосувати до відповідних правовідносин 

(необхідний закон); 2) чи не застосував суд закон, який не врегульовує відповідних 

правовідносин (зайвий закон); 3) чи правильно суд витлумачив закон [121, с. 36]. До 

слова, КПК України встановлює перелік вимог процесуального характеру щодо 

ухвал слідчого судді. Так, визначені вимоги до ухвал слідчого судді про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ч. 3 ст. 183 КПК 

України)); про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 235 КПК 

України); про вирішення питання про відсторонення від посади (ч. 3 ст. 157 КПК 

України); про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 164 КПК України), 

тощо. 
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Щодо обґрунтованості, то частина 3 ст. 370 КПК України встановлює, що 

обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі об’єктивно з’ясованих обставин, які 

підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими 

судом відповідно до статті 94 цього Кодексу [113]. Вимога обґрунтованості ставала 

предметом розгляду Європейського суду з прав людини. Так, у рішенні від 1 березня 

2007 року в справі «Бєлєвіцкий проти Росії» суд звернув увагу на те, що форма 

судового рішення – це формуляр, в якому висновки районного суду були 

віддруковані заздалегідь і лише графи із іменем заявника та обставинами справи 

були заповнені від руки, що свідчить про стереотипність при ухваленні судового 

рішення, а відповідно, про його необґрунтованість, яка потягнула порушення ст. 5 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [240, с. 175]. Також 

Європейський суд з прав людини наголошує, що у рішеннях судів має бути 

належним чином викладено підстави, на яких вони ґрунтуються (п. 26 рішення від 

21 січня 1999 року у справі «Garcia Ruis v. Spain» [250] та п. 272 рішення 21 квітня 

2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» [261]). 

Вказана вимога тісно пов’язана із попередньою, оскільки, якщо суд неповно 

дослідив обставини справи та прийшов до помилкових висновків, таке рішення не 

може вважатися законним. Це підтверджується і думкою П. А. Лупинської, яка 

вважала, що законність і обґрунтованість – взаємозалежні та взаємозумовлені 

властивості позитивної характеристики рішення [136, с. 149]. Також варто 

приєднатися до думки В. І. Чорнобука про те, що ухвалу слідчого судді можна 

визнати обґрунтованою, коли в ній відображено обставини, які підтверджені 

достовірними, належними та допустимими доказами і висновки виплавають зі 

встановлених обставин [490, с. 49]. 

Тому, можна зробити висновок, що вимога обґрунтованості означає 

встановлення правильності висновків, що містяться в ухвалі слідчого судді шляхом 

посилання на норми права (як процесуального, так і матеріального), докази і 

взаємопов’язані з ними доводи. Для прикладу, п. 4 ч. 1 ст. 196 КПК України 

встановлює вимогу посилання на докази, які обґрунтовують обставини, які свідчать 

про існування ризиків незастосування конкретного запобіжного заходу, а також 
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обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м’яких запобіжних 

заходів. 

Рішення слідчого судді не може бути визнано обґрунтованим, якщо воно не 

вмотивовано. Не зважаючи на те, що ст. 370 КПК України визначає обґрунтованість 

і вмотивованість як окремі властивості судового рішення, вмотивованість виступає 

окремим проявом обґрунтованості. Обґрунтованість судового рішення має 

відображатися у вигляді його мотивування; вмотивованість посилює 

обґрунтованість судового рішення, надає йому внутрішню і зовнішню 

переконливість, полегшує розуміння учасниками судового провадження суті 

прийнятого рішення [116, с. 682]. Вмотивованість процесуального рішення означає, 

що в ньому повинні бути викладені відповідні аргументи, які покладені до основи 

прийнятого рішення. Вмотивування є своєрідним лінгвістично оформленим засобом 

вираження зовні не тільки внутрішнього переконання слідчого судді, а й процесу 

мислення по обґрунтуванню відповідних висновків [240, с. 178]. Дана властивість 

рішення знаходить свій прояв в описово-мотивувальній частині рішення. 

Європейський суд з прав людини неодноразово звертав увагу, що згідно з п. 1 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, рішення судів 

повинні достатнім чином містити мотиви, на яких вони базуються для того, щоб 

засвідчити, що сторони були заслухані (п. 30 рішення від 27 вересня 2001 року у 

справі «Hirvisaari v. Finland» [251], п. 29 рішення від 9 грудня 1994 року у справі 

«Ruiz Torija v. Spain» [252], п. 89 рішення від 6 вересня 2005 року у справі «Салов 

проти України» [264], п. 16 рішення від 7 жовтня 2010 року у справі «Богатова 

проти України» [253] та п. 23 рішення від 18 липня 2006 року у справі «Проніна 

проти України» [263]). Підсумовуючи прецедентну практику Європейського суду з 

прав людини, варто підтримати думку О. М. Калачової, котра виділяє такі умови 

вмотивованості судового рішення: 1) у рішенні вмотивовано питання факту та 

права, проте обсяг умотивування може варіюватися залежно від характеру рішення 

та обставин справи; 2) у рішенні містяться відповіді на головні аргументи сторін; 3) 

у рішенні чітко та доступно зазначені доводи і мотиви, на підставі яких 

обґрунтовано позицію суду, що дає змогу стороні правильно аргументувати 
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апеляційну чи касаційну скаргу; 4) рішення є підтвердженням того, що сторони були 

почуті судом; 5) рішення є результатом неупередженого вивчення судом зауважень, 

доводів та доказів, що представлені сторонами; 6) у рішенні обґрунтовано дії суду 

щодо вибору аргументів та прийняття доказів сторін [82, с. 82]. 

Вимога вмотивованості при застосуванні слідчим суддею заходів забезпечення 

означає, що у випадку задоволення клопотання, скарги чи заяви сторони, описово-

мотивувальна частина ухвали слідчого судді має місити мотиви, з яких слідчий 

суддя, наприклад, не погодився з доводами протилежної сторони, висловленими під 

час розгляду клопотання, скарги чи заяви. Також, КПК України встановлює загальні 

підстави для обрання будь-якого із переліку запобіжних заходів, визначених у ст. 

176 КПК України, однак не деталізує умови обрання кожного із них. Тому єдиним 

показником правильності обрання виступає належне мотивування слідчим суддею 

обрання саме конкретного запобіжного заходу з врахуванням індивідуалізації 

окремо взятого кримінального провадження. Тому слідчі судді не повинні 

формально підходити до мотивування розумності обрання певного запобіжного 

заходу. Більше того, КПК України визначає вимогу стосовно мотивування 

застосування або відмови у задоволенні клопотання про застосування окремих 

заходів забезпечення, як-то: тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом (п. 1 ч. 3 ст. 152), відсторонення від посади (п. 1 ч. 3 ст. 157), тощо. 

Ще однією властивістю ухвал слідчого судді, котра тісно пов’язана із 

обґрунтованістю та вмотивованістю є вимога справедливості. Проте говорити про її 

самостійність не варто, адже вона пов’язана, перш за все, із правовою та моральною 

свідомістю слідчого судді, розумінням загальнофілософської категорії 

справедливості. Зауважимо, що справедливість особливого значення набуває щодо 

рішень, які пов’язані з обмеженням прав учасників процесу. У зв’язку з цим 

вважаємо, що справедливість як основна правова вимога повинна пред’являтися до 

тих рішень слідчого судді, які пов’язані із вирішенням питання щодо обмеження 

права власності особи при здійсненні кримінального провадження, а не виключно до 

кінцевого рішення у кримінальному провадженні. На жаль, в КПК України така 

вимога чітко не закріплена [126], однак висновок про її існування можна зробити, 
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виходячи із загальних засад кримінального провадження, а саме ч. 1 ст. 21 КПК 

України, де вказано, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та 

вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним 

на підставі закону, та положень частини 3 статті 337 КПК України, в якій зазначено, 

що з метою ухвалення справедливого судового рішення та захисту прав людини та її 

основоположних свобод суд має право вийти за межі висунутого обвинувачення, 

зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни правової кваліфікації 

кримінального правопорушення, якщо це покращує становище особи, стосовно якої 

здійснюється кримінальне провадження [113]. Також варто згадати про Концепцію 

вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні 

відповідно до європейських стандартів, затверджену Указом Президента України від 

10 травня 2006 року №361/2006, метою якої є гарантування права особи на 

справедливий суд [102]. Цю думку також можна відслідкувати і у рішенні 

Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 («Справа про 

розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора»): «Правосуддя за своєю 

суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості 

і забезпечує ефективне поновлення в правах» [232]. Варто підтримати висловлену в 

науковій літературі думку про те, що саме здійснення правосуддя є однією з 

необхідних процедур, завдяки якій стає можливим поєднання права зі 

справедливістю, адже невипадково термін «iustitia» має одночасно два значення – 

правосуддя і справедливість, а судова система багатьох держав називається 

юстицією [190, с. 72]. 

Отже, властивості (якості) ухвал слідчого судді, що обмежують право 

власності особи на стадії досудового розслідування, а саме його законність, 

обґрунтованість, вмотивованість та справедливість становлять один із аспектів 

предмету апеляційного оскарження. Відповідно, недотримання таких якостей стає в 

подальшому підставою для їх перегляду судом апеляційної інстанції. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що недотримання стандартів обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні, а також вимог, що ставляться до 

ухвал слідчого судді стають в подальшому підставою для їх перегляду судом 
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апеляційної інстанції. Відтак, у подальшому варто зупинитися на типових 

порушеннях права власності особи на стадії досудового розслідування у випадку 

обрання та застосування слідчим суддею окремих заходів кримінально-

процесуального примусу. 

 

 

2.2. Апеляційне оскарження законності ухвал слідчого судді про 

обмеження права власності особи 

 

 

2.2.1. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про надання 

тимчасового доступу до речей і документів, що посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності 

яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність. Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом 

кримінального процесуального примусу, пов’язаного із втручанням у права і 

свободи особи щодо права власності, що обумовлено потребами досудового 

розслідування. На сьогодні практика надання тимчасового доступу до речей і 

документів у формі вилучення бухгалтерської, податкової та іншої документації 

підприємства є досить поширеною. Цим обумовлено існування можливості 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність (п. 10 ч 1 ст. 309 КПК 

України). 

Судова статистика результатів перевірки таких ухвал слідчого судді за 

апеляційними скаргами засвідчує тенденцію їх зменшення протягом 2013-2017 

років. Приміром, у 2013 році було подано 293 апеляційні скарги, у 2014 році – 146, у 

2015 році – 139, у 2016 році – 83 та у 2017 році – 93 (дані показники відображено у 

таблиці № 1 Додатку В). Здебільшого результат розгляду таких апеляційних скарг 
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увінчується залишенням ухвали слідчого судді без змін, натомість лише у 2013 та 

2015 роках значно переважала кількість скасованих ухвал про тимчасовий доступ до 

речей і документів. 

Відзначимо, що отримані речі та/або документи, в ході проведення 

тимчасового доступу до речей і документів у формі їх вилучення, не можна вважати 

в силу положень ст. 168 КПК України тимчасового вилученим майном. Такі об’єкти 

є речами і документами, вилученими в ході процесуальної дії – тимчасового доступу 

до речей і документів, а тому є неприпустимою практика звернення сторін 

кримінального провадження з клопотаннями «про тимчасовий доступ до речей і 

документів та накладення арешту на таке майно» [312], [323]. 

Також варто наголосити, що п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України надає можливість 

оскарження лише тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено 

вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення 

підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-

підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 

діяльність. Фактично законодавець даною нормою звузив предмет оскарження. У 

контексті цього такими документами можуть бути установчі документи юридичних 

осіб-суб’єктів підприємницької діяльності. Відповідно до ст. 87 ЦК України [483], 

ст. 57 ГК України [53], ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» від 19 

вересня 1991 року [198],  ч. 4 ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» 

від 19 червня 2003 року [217], ст. 8 Закону України «Про кооперацію» від 10 липня 

2003 року [206] та інших нормативно-правових актів, до установчих належать такі 

документи: 1) статут; 2) модельний статут; 3) засновницький договір. Відмітимо, що 

цивільне та господарське законодавство також оперує поняттям «засновницькі 

документи» (наприклад, у ст. 3 Закону України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів» від 19 грудня 1995 року [199]), ототожнюючи його з 

попереднім поняттям. 

Фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності діють не на підставі 

установчих документів, а на підставі свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта 
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підприємницької діяльності. Крім цього, фізична особа зобов’язана отримати 

ліцензію, патент, дозволи на той вид діяльності, яким вона фактично займається 

(якщо, звичайно, така діяльність підлягає ліцензуванню, або для її здійснення, згідно 

із законодавством, вимагається певний дозвіл). 

Також документами, за відсутності яких господарюючий суб’єкт 

позбавляється можливості здійснювати свою діяльність можуть бути: протоколи 

загальних зборів учасників, засновників, акціонерів товариства; ліцензії, які видані 

юридичній особі (за відсутності таких документів особа позбавляється можливості 

укладення договорів із контрагентами, отримання кредитних коштів, тощо); 

фінансові звіти, баланси, податкова звітність, первинні бухгалтерські документи 

(Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 

липня 1999 року, зокрема, виділяє такі бухгалтерські документи: первинні облікові, 

зведені облікові, фінансову звітність, консолідовану та зведену фінансова звітність 

[192]); документи, на підставі яких здійснюються банківські операції; 

правовстановлюючі документи на майно, речі (наприклад, державні акти на об’єкти 

нерухомості), тощо. 

Важливим є те, що вказані документи не можуть бути віднесені суб’єктом 

господарювання до комерційної таємниці, зважаючи на вимоги постанови Кабінету 

Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної 

таємниці» від 9 серпня 1993 року, яка визначає, що до комерційної таємниці не 

можуть належати, зокрема: установчі документи; документи, що дозволяють 

займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; 

інформація за всіма встановленими формами державної звітності; дані, необхідні 

для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов’язкових платежів; 

документи про сплату податків і обов’язкових платежів [211]. 

Натомість тимчасово вилученими речами, за відсутності яких фізична особа-

підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою 

діяльність, можуть виступати: машини, обладнання, сировина, напівфабрикати, 

готові вироби, тощо. 
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Типовою є практика апеляційних судів, котрі відмовляють у відкритті 

провадження стосовно апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, якими надано 

тимчасовий доступ до речей і документів, котрі не посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької діяльності та вилучення яких не позбавить 

можливості її здійснення. Так, ухвалою Апеляційного суду Київської області від 4 

червня 2015 року встановлено, що ухвалою слідчого судді Бориспільського 

міськрайонного суду Київської області від 26 травня 2015 року надано дозвіл на 

тимчасовий доступ до інформації та всіх оригіналів документів ТОВ «ФМ С Є 

Десна» по взаємовідносинам з ТОВ «МСБУД», ТОВ «СІВ Україна», ТОВ «Сіті 

Інжиніринг Сістем», ТОВ «НВП «Укртехно-Атом», ТОВ «Електрік груп», а саме: 

договорів на поставку, договорів на виконання робіт, договорів про надання послуг 

з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових, 

податкових та товарно-транспортних накладних, чеків, платіжних доручень, 

виписок із банківських рахунків, актів приймання-передачі робіт (надання послуг), 

за період листопад 2013-жовтень 2014, які перебувають у володінні ТОВ «ФМ С Є 

Десна». Однак, Апеляційний суд прийшов до висновку, що з матеріалів клопотання 

та апеляційної скарги не вбачається, що перелічені речі та документи, про 

тимчасовий доступ до яких надано дозвіл слідчим суддею відносяться до таких, які 

посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або 

інших, за відсутності яких ТОВ «ФМ С Є Десна» позбавляється можливості 

здійснювати свою діяльність [343]. Аналогічні рішення були прийняті і за 

результатами розгляду апеляційних скарг в межах інших кримінальних проваджень 

– [344], [345], [370], [387]. 

Більше того, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України надає можливість оскарження 

тимчасового доступу до речей і документів саме у формі вилучення оригіналів 

окреслених речей і документів, а не їх копій. Так, колегією суддів Апеляційного 

суду Одеської області 29 травня 2015 року було встановлено, що ухвалою слідчого 

судді Приморського районного суду м. Одеси від 13 травня 2015 р. клопотання 

старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Бахтєєва О.С. 

про тимчасовий доступ до речей і документів – задоволено. Слідчий суддя надав в 



 

111 
 

 

рамках міжнародного співробітництва компетентним органам Республіки Кіпр, 

доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у Кіпрській філії 

ПАТ КБ «ПриватБанк». Володільцем речей і документів було подано апеляційну 

скаргу з проханням скасувати таку ухвалу слідчого судді. Однак, розглянувши 

апеляційну скаргу, суд апеляційної інстанції відмовив у відкритті апеляційного 

провадження, виходячи з того, що у резулятивній частині ухвали слідчого судді 

зазначено розпорядження на тимчасовий доступ до речей та документів з 

можливістю вилучення тільки їх копій, а також відсутнє розпорядження про надання 

права на вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення 

підприємницької діяльності. Більш того, в апеляційній скарзі відсутні доводи на 

обґрунтування того, яким чином вказане рішення слідчого судді може перешкодити 

підприємницькій діяльності [392]. 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ звертає увагу, що при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і 

документів слід враховувати, що, беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 

2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого 

способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під 

час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 

1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно 

передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не 

здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи 

намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та 

документи, згідно зі ст. 162 КПК, містять охоронювану законом таємницю, і таке 

вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. 

В інших випадках сторона кримінального провадження може витребовувати та 

отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без 

застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК [201]. Таким чином, як 

зауважує І. В. Гловюк та С. В. Андрусенко, можливість витребування предметів і 

документів без застосування процедури тимчасового доступу пов’язується із їх 

добровільним наданням володільцем, а також відсутністю підстав вважати, що 
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володілець речей і документів намагатиметься змінити або знищити відповідні речі 

або документи після отримання запиту. Для звернення із клопотанням до слідчого 

судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів достатньо розумної 

підозри про можливість зміни або знищення речей чи документів особою, у 

володінні якої вони знаходяться [50, с. 294]. Такої думки притримується і Б. М. 

Куспись [123, с. 251]. Також вагомим в аспекті цього є зауваження А. В. Чуба, 

котрий наголошує, що у разі відмови у наданні стороні обвинувачення інформації 

та/або документів в порядку ст. 93 КПК України, необхідно звертатися з 

клопотанням саме про тимчасовий доступ до речей і документів, а не про дозвіл на 

обшук [503, с. 114]. Окреслене підтверджується і судовою практикою. Так, ухвалою 

Апеляційного суду Вінницької області від 2 липня 2014 року було встановлено, що 

13 червня 2014 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області 

за клопотанням слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого 

лейтенанта міліції Мельника А.О., було постановлено ухвалу про надання 

тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Укрпроектімпекс». Проте, суд 

апеляційної інстанції зазначив, що, розглядаючи клопотання старшого слідчого, 

слідчий суддя не врахував та не з’ясував, чи можливо без застосування заходу 

забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і 

документів отримати зазначені документи, які можуть бути використані під час 

судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 

зокрема, на підприємстві. В силу цього, Апеляційний суд прийшов до висновку, що 

ухвала слідчого судді є необґрунтованою та суперечить вимогам закону, а тому її 

необхідно скасувати і постановити нову ухвалу про відмову в задоволені 

клопотання слідчого [309]. До аналогічних висновків прийшли судді апеляційної 

інстанції і в інших рішеннях – [322] та [408]. 

Тимчасовий доступ до речей і документів на стадії досудового розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України). Сторони 

кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час 

досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і 

документів. Натомість слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням 
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лише за погодженням з прокурором. Зважаючи на п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, 

сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є: слідчий, керівник 

органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник 

та законний представник у випадках, установлених КПК; з боку захисту: 

підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники 

та законні представники [113]. При цьому, потерпілому, яким виступає фізична 

особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або 

майнової шкоди, та юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

майнової шкоди не надано такого права на звернення. Як відомо, потерпілий, за 

загальним правилом, формально не відноситься до сторони кримінального 

провадження: п. 19 ст. 3 КПК України закріплює, що до сторони обвинувачення 

відноситься потерпілий, його представник та законний представник у випадках, 

встановлених КПК України. Однак для досудового розслідування такі випадки 

прямо не встановлені [50, с. 294]. У такому випадку необхідно приєднатися до 

пропозицій, висунутих у дисертаційних дослідженнях Г. М. Куцкір, котра бачить за 

потрібне внесення до ст. 160 КПК України змін, на підставі яких передбачити право 

потерпілого звертатися до слідчого судді та суду із клопотанням про тимчасовий 

доступ до речей і документів [125, с. 70], та О. В. Музиченка, який вважає за 

необхідне внести зміни не лише до ст. 160 КПК України щодо можливості 

потерпілого заявляти клопотання про надання тимчасового доступу до речей і 

документів, а і до ст. ст. 159, 163, 166 КПК України, оскільки у вказаних статтях 

також зазначається щодо сторони кримінального провадження [152, с. 85]. Тому в 

межах діючих норм, хибною є практика слідчих суддів та суддів апеляційних судів, 

які розглядають та задовольняють клопотання потерпілих про тимчасовий доступ до 

речей і документів [391]. 

Частина 2 ст. 160 КПК України встановлює перелік вимог, які повинні знайти 

своє відображення у клопотанні. Однак, КПК України не надає відповіді яке 

процесуальне рішення необхідно приймати слідчому судді у випадку встановлення 
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невідповідності таких клопотань вимогам КПК України. З цього приводу М. А. 

Погорецький та О. І. Коровайко вважають, що за такої ситуації слідчий суддя 

повинен керуватися Постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 

2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при 

дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод 

людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, 

дізнання і досудового слідства». Зокрема, у п. 8 вказаної постанови зазначено, що 

при розгляді подання про тимчасове обмеження конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, суд перевіряє, чи відображено в ньому всі необхідні дані для 

їх розгляду… Невиконання законних вимог судді може бути підставою для відмови 

в задоволенні подання [179, с. 237]. Такої ж думки притримується і Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ в 

Узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 7 лютого 2014 

року [301]. Однак, дозволимо собі не погодитися з цим. Так, КПК України при 

розгляді клопотання про надання тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом, відсторонення від посади та арешту майна надає можливість 

слідчому судді повернути клопотання у випадку невідповідності його встановленим 

вимогам, тому за аналогією із цим, вважаємо за необхідність закріплення такої 

можливості і у випадку розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів. Зважаючи на це, ст. 163 КПК України потребує доповнення новою 

частиною наступного змісту: 

«8. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог статті 160 цього Кодексу, повертає його стороні кримінального провадження, 

яка звернулася з клопотанням, про що постановляє ухвалу» (Додаток Г даного 

дослідження). 

За вказану пропозицію виступило 220 із 293 опитаних нами респондентів, що 

становить 75 % (звісно, вагоме число становить позитивна відповідь суддів (слідчих 

суддів)) (Додаток Б). Проте, судова практика з приводу піднятого питання засвідчує 

двоякий підхід: одні слідчі судді відмовляють у задоволенні таких клопотань ([417], 
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[459], [444]), натомість інші – повертають ([452], [453], [430]). До слова, ч. 5 ст. 163 

КПК України визначає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання 

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального 

провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці 

речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 

фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і 

документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, 

мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному 

провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які 

містять охоронювану законом таємницю [113]. Відповідно, якщо сторона-ініціатор 

такого клопотання не доводить вищенаведених обставин – слідчий суддя повинен 

постановити ухвалу про відмову у задоволенні клопотання (приміром, як-то 

зроблено у ч. 1 ст. 152 та ч. 1 ст. 157 КПК України). Таке рішення слідчого судді має 

стосуватися і випадків неприбуття без поважних причин за судовим викликом 

сторони-ініціатора клопотання або неповідомлення нею про причини неприбуття. 

На нашу думку, така неявка презюмує фактичну відмову від поданого клопотання, 

що необхідно розглядати як підставу для відмови у задоволенні клопотання. В 

підтвердження даної тези необхідно зазначити наступне, що така пропозиція 

підтверджується і судовою практикою. Так, слідчий суддя Святошинського 

районного суду м. Києва 3 червня 2016 року відмовив у задоволені клопотання про 

тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв’язку: ТОВ 

«Лайфселл», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «МТС Україна», а саме мобільного 

радіоелектронного засобу з міжнародним ідентифікаційним номером IMEI 

НОМЕР_1, IMEI НОМЕР_2 у м. Києві, який належить Особі_3, обґрунтовуючи своє 

рішення тим, що слідчий не з’явився у судове засідання для розгляду клопотання 

про тимчасовий доступ, що свідчить про небажання підтримати подане клопотання 

та довести обставини на які посилається у ньому [457]. 

Тому, зважаючи на окреслені проблеми, необхідно чітко розрізняти підстави 

для повернення та підстави для відмови у задоволенні клопотання про тимчасовий 

доступ до речей і документів. Щодо апеляційного перегляду таких ухвал слідчого 
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судді, то необхідно зазначити, що КПК України у ст. 309 не надає такого права, а 

відтак, в силу положень ч. 4 ст. 399, суддя-доповідач суду апеляційної інстанції 

управомочений відмовити у відкритті апеляційного провадження. Однак, судова 

практика засвідчує протилежне. Для прикладу, Апеляційним судом Вінницької 

області 12 вересня 2017 року було розглянуто апеляційну скаргу Особи_2 на ухвалу 

слідчого судді Вінницького районного суду від 31 липня 2017 року про повернення 

клопотання «про тимчасовий доступ до дозвільних матеріалів» [318]. Що ж 

стосується можливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про відмову 

у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вважаємо, 

що існує необхідність у законодавчому закріпленні окресленої можливості, що 

обумовлюється тим, що слідчі судді не завжди дотримуються вимог, що ставляться 

до судових рішень – законності, обґрунтованості та вмотивованості. В силу цього 

можливість судового контролю з боку апеляційної інстанції стане ще однією з 

гарантій забезпечення реалізації завдань кримінального судочинства, зокрема, 

захисту права власності особи у досудовому розслідуванні. Більш того, практика 

засвідчує випадки, хоч і поодинокі, задоволення апеляційних скарг на ухвали 

слідчих суддів про відмову у задоволені клопотання у тимчасовому доступі до речей 

та документів, їхнє скасування та постановлення нових ухвал [399], [311]. Тому, 

зважаючи на викладене, вважаємо за необхідне передбачити можливість 

апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні 

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Як раніше вже зазначалося, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання 

тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального 

провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці 

речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 

фізичної або юридичної особи (п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України). Важливим в даному 

аспекті є те, що надання тимчасового доступу до речей і документів юридичної 

особи повинно обиратися слідчим суддею з певним застереженням. Адже, 

відповідно до ст. 95 ЦК України та ст. 64 ГК України визначено, що підприємство 

може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, 
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відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних 

структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб 

тощо). При цьому, підприємство має право створювати філії, представництва, 

відділення та інші відокремлені підрозділи. Такі відокремлені підрозділи не мають 

статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого 

підприємством. Функції, права та обов’язки структурних підрозділів підприємства 

визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному 

статутом підприємства або іншими установчими документами [383], [53]. Тобто, 

структурний підрозділ підприємства має статус юридичної особи, натомість 

відокремлений підрозділ – ні. Відомості про філії та представництва юридичної 

особи включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. В результаті внесення відповідних даних до 

такого реєстру визначається статус підрозділу – відокремлений чи структурний. 

Тому, при обранні тимчасового доступу до речей і документів, слідчі судді повинні 

ретельно перевіряти статус юридичної особи, наявність відокремлених підрозділів 

та їх адреси реєстрації та фактичного місцязнаходження. Однак, судова практика 

засвідчує недотримання слідчими суддями та судами апеляційної інстанції 

окреслених вимог законодавства. Приміром, ухвалою слідчого судді Ковпаківського 

районного суду м. Суми 22 вересня 2014 року було надано тимчасовий доступ до 

речей і документів, які перебувають у володінні філії «Конотопський молзавод» 

ТОВ «МалКа-транс» (код ЄДРПОУ 33555621) з можливістю виготовлення їх копій 

[425]. Ідентичними є також судові рішення, де не дотримано вищенаведені вимоги 

законів, в результаті яких неправомірно відбувається втручання у право власності 

юридичних осіб [330], [464], [456], [472], [424]. 

Більш того, тимчасовий доступ повинен надаватися виключно стосовно тих 

документів, що можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин 

у кримінальному провадженні і в часових рамках вчиненого кримінального 

правопорушення (-нь). Однак, досить часто органи досудового розслідування 

нехтують цим, вилучаючи документи підприємства протягом усього часу здійснення 

ним підприємницької діяльності. Тому, вважаємо за доцільне п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК 
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України після слів «мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у 

кримінальному провадженні» доповнити словосполученням «у межах вчиненого 

кримінального правопорушення» (Додаток Г даної роботи). 

В розрізі даного дослідження доречно звернути увагу на проблему реалізації 

на практиці вимог ст. 161 КПК України, яка визначає перелік речей і документів, до 

яких заборонено надання тимчасового доступу. Так, зловживаючи даним 

положенням, почастішали на практиці випадки, коли підприємство, укладаючи 

договір на здійснення юридичного супроводу його діяльності, передає на зберігання 

адвокату або адвокатському об’єднанню ті, об’єкти і документи, які, на їхнє 

переконання, імовірно можуть викликати інтерес в майбутньому у правоохоронних 

органів. Водночас, формулювання вищенаведеної норми КПК України зазначає про 

«листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом 

або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової 

допомоги» та про «об’єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну 

інформацією», тобто, обмежуючись наданням правової допомоги в межах 

кримінального провадження. Однак, такі документи можуть передаватися на 

зберігання адвокату і до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань та у відповідності до ч. 1 ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI становити адвокатську 

таємницю. Більше того, у п. 4 ч. 1 ст. 23 вказаного закону забороняється 

витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської 

діяльності [191]. Очевидно, що спеціальний закон, що стосується професійної 

діяльності адвоката значно ширше, на противагу КПК України, визначає перелік 

речей і документів, тимчасовий доступ до яких заборонений. На практиці, у 

переважній більшості слідчі судді змушені дотримуватися норм законодавства та 

відмовляти у задоволенні таких клопотань у випадку встановлення того факту, що 

речі і документи, до яких клопочуть у наданні тимчасового доступу, знаходяться у 

адвоката. Приміром, ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду 

Київської області від 11 вересня 2017 року було відмовлено у задоволенні 

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в силу 
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того, що «Захисник Особа_3 надає правову допомогу директору ТОВ «Оптіма-

Констракт» Особі_4, під час чого ним згідно акту прийому-передачі від 30 березня 

2016 року і було отримано первинні документи ТОВ «Оптіма-Констракт», а тому в 

силу закону до зазначених документів доступ заборонено» [412]. Аналогічними є 

ухвали слідчих суддів Сихівського районного суду м. Львова від 30 березня 2016 

року [461], Херсонського міського суду Херсонської області від 30 листопада 2016 

року [467] та Оболонського районного суду м. Києва від 18 липня 2017 року [441]. 

Водночас, частина суддів, попри вимоги законодавства, задовольняє такі 

клопотання, мотивуючи своє рішення тим, що перелічена інформація, яка 

знаходиться у володінні адвоката, в подальшому може бути використана як доказ у 

кримінальному провадженню, при цьому відсутні інші способи довести певні 

обставини кримінального провадження [420; 454]. 

Також особливої актуальності набуває питання тимчасового доступу до речей 

і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомостей, які 

можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Порядок проведення 

тимчасового доступу до нотаріальних документів врегульований, окрім КПК 

України, Законом «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 року, Порядком вчинення 

нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказом Міністерства 

юстиції України від 22 лютого 2012 року і Правилами ведення нотаріального 

діловодства, затвердженими Наказом Міністерства юстиції України 22 грудня 2010 

року. Відповідно до ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) 

реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в 

порядку, передбаченому вказаним законом, а також печатки нотаріуса не 

допускається. Зазначені реєстри нотаріальних дій, нотаріальні документи чи печатка 

нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для 

огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду [208]. При цьому, як 

свідчить судова практика, фактично відповідні документи надаються для огляду не 

суду, а посадовим особам, що провадять досудове розслідування (слідчим, 

прокурорам) на підставі ухвали слідчого судді, суду. З цього приводу, слід 

зазначити, що ключовим питанням є саме заборона вилучати у нотаріуса відповідні 
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документи і печатку. Тому нотаріус може надати доступ до зазначених документів 

за умови закріплення відповідного повноваження у особи (слідчого, прокурора) в 

ухвалі слідчого судді, суду [66, с. 10]. Також слідчі судді повинні звертати увагу, що 

у відповідності до Закону України «Про нотаріат» не підлягають вилученню (виїмці) 

документи, які передані на зберігання в порядку, передбаченому главою 17 

вищенаведного закону. До всіх інших документів, які знаходяться у нотаріуса 

можливий тимчасовий доступ. В ухвалі про тимчасовий доступ має бути чітко 

визначено до яких саме документів він надається. Продовжуючи підняту проблему, 

необхідно відмітити, що діюча редакція ст. 309 КПК України не надає можливості 

нотаріусу оскаржити рішення слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів, що містять таємницю вчинення нотаріальних дій. Більш того, 

вилучаючи оригінали документів, нотаріус фактично обмежується у здійсненні своєї 

професійної діяльності і, як наслідок – недоотримання очікуваного прибутку, що 

відображається на майновому становищі нотаріуса. Тому, варто приєднатися до 

пропозиції О. Є. Остапенка про те, що КПК України повинен забезпечувати реальні 

можливості апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ 

до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, що містять 

нотаріальну таємницю [174, с. 56]. 

Відтак, існує необхідність надання права на оскарження особою, у котрої 

знаходяться ці речі та документи – нотаріусом. 

Наведену пропозицію підтримало 71 % опитаних нами респондентів (Додаток 

Б). 

Отже, підняті проблеми теоретичного та практичного характеру порядку 

обрання тимчасового доступу до речей і документів потребують нагального 

законодавчого вирішення, а надання можливості апеляційного оскарження ухвали 

слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до 

речей і документів, а також ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, 

яким дозволено вилучення речей і документів, що містять нотаріальну таємницю 

забезпечить своєчасне відновлення порушених майнових прав осіб та досягнення 

завдань кримінального судочинства. 
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2.2.2. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про арешт майна. 

Арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який найбільше 

з-поміж інших обмежує право власності особи. Питання щодо можливості його 

апеляційного оскарження становить особливу актуальність, оскільки, як засвідчує 

судова статистика, протягом п’яти років застосування КПК України з кожним роком 

збільшується кількість ухвал слідчих суддів про арешт майна. Приміром, у 2014 році 

було постановлено 12 тисяч 588 ухвал слідчих суддів про арешт майна, натомість у 

2017 році – 52 тисячі 108 ухвал. Відповідно, зростає і кількість ухвал апеляційної 

інстанції, якими за результатами апеляційного перегляду такі ухвали слідчих суддів 

скасовуються. Для прикладу, у 2014 році апеляційними судами було скасовано 330 

ухвал слідчих суддів, однак вже в 2017 році – 2 тисячі 69 (детальніші показники 

відображені у таблиці № 2 Додатку В даної роботи). Очевидно, вказана статистика 

засвідчує недоліки законодавчого регулювання питання накладення арешту на 

майно, а відтак – проблеми правозастосування. 

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про арешт 

майна або відмову у ньому може бути оскаржена під час досудового розслідування в 

апеляційному порядку. 

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому кодексом 

порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, 

розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи 

розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній 

конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації 

у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням 

арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, 

псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою 

забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) 

конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру 

щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального 
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правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди (ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України) [113]. 

Слід наголосити на недосконалості положень викладених в КПК України про 

те, що тимчасово вилучене майно повертається саме особі, у якої воно було 

вилучено. На практиці часто трапляються випадки затримання особи безпосередньо 

після вчинення злочину у порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України 

(наприклад крадіжки, грабежу, розбою, тощо) та вилучення у такої особи майна, яке 

було предметом злочину, а тому, якщо буквально тлумачити положення ст. 169 КПК 

України, таке майно необхідно повернути особі, яка в даному випадку намагалася 

незаконно ним заволодіти, а не потерпілому, якому воно належить. Такий висновок 

можна зробити і аналізуючи положення ч. 6 ст. 173 КПК України, де вказується, що 

ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не 

пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке 

майно повертається особі, у якої його було вилучено. Враховуючи вищевикладене, 

більш доцільно було б визначити в КПК України, що тимчасово вилучене майно 

повертається власнику або іншому законному володільцю майна, а не особі у якої 

воно було вилучено. Тому існує необхідність внесення змін до абз. 1 ч. 1 ст. 169 

КПК України та викладення її у наступній редакції: 

«1. Тимчасово вилучене майно повертається власнику або іншому законному 

володільцю майна:». 

І, як наслідок, до ч. 6 ст. 173 КПК України: 

«6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд 

постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, 

інакше таке майно повертається власнику або іншому законному володільцю майна» 

(Додаток Г). 

Таку думку підтримали 261 опитаних нами респондентів, з них 60 суддів (в 

тому числі слідчих суддів), 73 адвокатів, 70 прокурорів, 58 слідчих (Додаток Б). 

З даного приводу аналіз судової практики свідчить про те, що у разі відмови у 

задоволенні або частковому задоволенні клопотання про арешт майна в ухвалах 

слідчих суддів іноді вказується про необхідність негайного повернення саме 
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власнику або володільцю відповідно всього або частини тимчасово вилученого 

майна [418; 442], а іноді особі, у якої таке майно було вилучено (як вказано у КПК 

України) [413; 440]. Такої неоднозначної практики притримуються і апеляційні суди 

при скасуванні ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно [337; 388; 

377; 381; 385; 383; 348; 389]. 

Інше проблемне питання становить коло осіб, на майно яких може 

накладатися арешт. Зважаючи на положення ст. 170 КПК України, слід зробити 

висновок, що крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення 

збереження речових доказів, при накладенні арешту на майно з метою спеціальної 

конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового 

характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи 

отриманої неправомірної вигоди, особа повинна мати у кримінальному провадженні 

відповідний процесуальний статус. Однак аналіз судової практики засвідчує 

тенденцію, що слідчі судді не завжди дотримуються вказаної вимоги. Для прикладу, 

ухвалою Апеляційного суду Одеської області скасовано ухвалу слідчого судді 

Приморського районного суду м. Одеси від 20 березня 2017 року про задоволення 

клопотання представника цивільного позивача ТОВ «Мегас-Строй» про накладення 

арешту на майно. Колегія суддів мотивувала своє рішення тим, що станом на день 

розгляду клопотання ні один із працівників чи посадових осіб ТОВ «Біір Проперті» 

не являвся по даному кримінальному провадженню ані підозрюваним, ані 

обвинуваченим, а також ТОВ «Біір Проперті» не несе цивільну відповідальність за 

шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка 

вчинила суспільно небезпечне діяння, оскільки такі особи навіть не встановлені, а 

тому слідчий суддя дійшов необґрунтованого висновку про необхідність накладення 

арешту на майно, не мотивував своє рішення та в ухвалі не зазначив, чим саме 

зумовлена необхідність арешту майна та якими конкретно доказами вона 

підтверджується [382]. 

Важливим є також з’ясування об’єкта накладення арешту на майно. Так, 

відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у 
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встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-

якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що 

знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших 

фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні 

права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність 

арешту майна [113]. Відтак, документ як об’єкт накладення арешту залишився поза 

законодавчим врегулюванням. Однак, судова практика з даного питання засвідчує 

той факт, що, не зважаючи на вказану прогалину, переважна більшість слідчих 

суддів накладають арешт на документи [422; 445; 447; 414; 432; 431]. Такий підхід 

правозастосовників не відповідає вимогам КПК України, оскільки відповідно до 

положень глави 17 КПК України арешт може бути накладений виключно на майно. 

Більш того, в силу вимог ч. 1 ст. 190 ЦК України майном вважається окрема річ, 

сукупність речей, а також майнові права та обов’язки. Згідно зі ст. 179 ЦК України 

річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обов’язки [483]. Тому досить позитивним є підхід слідчих суддів, котрі відмовляють 

у накладенні арешту на документи. Приміром, в ухвалі слідчого судді Оболонського 

районного суду м. Києва від 26 вересня 2017 року в мотивувальній частині було 

зазначено, що з огляду на положення цивільного законодавства, документи, поза 

всяким сумнівом, не є речами, а отже, не можуть вважатися тимчасово вилученими 

й піддаватися арешту, оскільки речі в правовому розумінні відрізняються від інших 

об’єктів матеріального світу, зокрема документів, здатністю задовольняти потреби 

людини, бути об’єктом цивільно-правового обігу, мати споживчі якості. Отже, 

документи не є майном, а тому на них не може бути накладений арешт [443]. Такі ж 

ухвали були постановлені і слідчим суддею Цюрупинського районного суду 

Херсонської області 25 лютого 2016 року [470], Слов’янського міськрайонного суду 

Донецької області 12 березня 2016 року [462] та Мурованокуриловецького 

районного суду Вінницької області 2 грудня 2016 року [439]. 

У зв’язку з цим, варто приєднатися до пропозиції, висловленої в науковій 

літературі про доповнення ч. 10 ст. 170 КПК України положенням про те, що арешт 

може бути накладений, зокрема, на документи [152, с. 148-149]. 
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Також необхідно зауважити, що ч. 12 ст. 170 КПК України передбачає, що 

заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах 

проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Однак, типовою є 

практика, коли слідчі судді не враховують вищевказане положення та накладають 

арешт на житлове приміщення із забороною його використання. Приміром, слідчий 

суддя Печерського районного суду м. Києва у своїй ухвалі від 17 червня 2016 року 

наклав арешт на житловий будинок із забороною будь-яким чином передавати, 

розпоряджатися, використовувати, переробляти та відчужувати його [449]. 

Аналогічною є ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25 

травня 2016 року, якою накладено арешт на квартиру, яка на праві власності 

зареєстрована за підозрюваним, заборонивши використовувати, передавати та 

відчужувати її [450]. Слід відзначити, що вказані ухвали були скасовані 

Апеляційним судом м. Києва з посиланням на те, що накладаючи арешт на будинок, 

квартиру та забороняючи використовувати його, слідчі судді не в повній мірі 

дотрималися вимог кримінального процесуального законодавства України, а саме 

положень ч. 12 ст. 170 КПК України [364; 353]. З даного приводу в науковій 

літературі вказується, що ст. 170 КПК України необхідно доповнити нормою, що 

взагалі забороняється накладати арешт на житло, якщо підозрюваний, 

обвинувачений та члени його сім’ї у ньому постійно проживають та це житло є 

їхнім єдиним місцем проживання [132, с. 69-70]. Крім того, М. В. Лепей пропонує 

розширити обсяг майна, на яке можна накладати арешт та вказує про необхідність 

доповнення положень ст. 182 КПК України про те, що на кошти передані під заставу 

підозрюваному, обвинуваченому, може бути накладено арешт з метою забезпечення 

відшкодування шкоди або можливої конфіскації майна лише в разі зміни 

запобіжного заходу у вигляді застави на інший [132, 76-77], як це було при КПК 

України (1960 року) [212, с. 475-480]. 

Змінами, що вносились протягом 2015-2016 років до Глави 17 КПК України 

«Арешт майна» значно розширено коло осіб, на майно яких може бути накладено 

арешт та поставлено його накладення в залежність від того з якою метою буде 

застосований цей захід забезпечення кримінального провадження. Так, особливої 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5223/ed_2016_05_12/pravo1/T124651.html?pravo=1#5223


 

126 
 

 

уваги заслуговують положення ч. 3 ст. 170 КПК України, які передбачають, що у 

випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на 

майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав 

вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу [113]. 

У науковій літературі вказується, що права і обов’язки фізичних та юридичних осіб 

на майно яких може бути накладено арешт з метою забезпечення збереження 

речових доказів, не визначені в КПК України [47, 157; 152, с. 130-131]. Так, І. В. 

Гловюк вказує, що така особа не визнана у КПК України третьою особою, щодо 

майна якої вирішується питання про арешт (на що побічно вказують положення ч. 1 

ст. 170 КПК України, які розмежовують майно, яке є доказом злочину, і майно, яке 

підлягає спеціальній конфіскації, у тому числі, у третіх осіб) [47, с. 157]. Однак, з 

даною позицією не погоджується М. В. Лепей, вказуючи, що як власник або 

володілець майна, така особа відповідно до ст. 174 КПК України має право заявити 

клопотання про скасування арешту майна, якщо не була присутня при розгляді 

питання про застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження 

[132, с. 78], а тому автор вважає, що правовий статус фізичної та юридичної особи 

на майно якої накладається арешт врегульовано у КПК України, називаючи таких 

осіб власник або володілець майна. З даного приводу в літературі вказується, що 

виходячи з аналізу норм Глави 17 КПК України, неможливо зрозуміти чи можна, 

наприклад, віднести осіб, які не мають процесуального статусу у кримінальному 

провадженні та на майно яких може бути накладено арешт з метою забезпечення 

збереження речових доказів, до інших власників або володільців майна, оскільки 

інший власник майна згадується у ч. ч. 1, 2 ст. 172 КПК України, де зазначається про 

його право брати участь у розгляді клопотання про арешт майна, натомість у ст. 174 

КПК України уже йдеться про іншого власника або володільця майна, який має 

право подати клопотання про скасування арешту майна [152, с. 131-132]. Слушною з 

даного приводу є думка Я. В. Замкової, яка вважає, що не дивлячись на прогресивні 

зміни, що торкнулися процедури арешту майна та правової регламентації осіб, щодо 

яких застосовується даний захід забезпечення кримінального провадження, слід 

відмітити, що у відповідних положеннях КПК України відсутня єдність у юридичній 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1475394504869707#n1137
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термінології. Так, у ст. 172 КПК України згадується інший власник майна, а у ст. 

174 КПК України міститься положення про право заявлення клопотання про 

скасування арешту майна іншим власником або володільцем майна. Однак у ст. 3 

КПК України, в якій визначено основні терміни Кодексу, роз’яснення щодо 

правового статусу зазначеної категорії осіб відсутнє [75, с. 153]. Тому, така 

законодавча у нормативному регулюванні арешту майна призводить до 

неоднакового розуміння норм як у науковій сфері, так і у сфері правозастосування. 

Приміром, у науковій літературі пропонується внести доповнення до ст. 3 КПК 

України, а також доповнити параграф 5 глави 3 КПК України «Інші учасники 

кримінального провадження» статтею 64-3 щодо визначення кримінального 

процесуального статусу іншого власника або володільця, щодо майна якого 

вирішується питання про накладення арешту з метою забезпечення збереження 

речових доказів [152, с. 133-136]. Натомість іншою з даного приводу є думка про те, 

що під терміном «інший власник або володілець майна» слід розуміти фізичну чи 

юридичну особу, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, 

завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, 

яка вчинила суспільно небезпечне діяння, арешт на майно якої відповідно до п. 4 ч. 

2, ч. 6 ст. 170 КПК України накладається з метою забезпечення відшкодування 

шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. Іншим власником майна 

також є третя особа, на майно якої накладається арешт згідно з ч. 4 ст. 170 КПК  

України [132, с. 136-137]. 

Слід вказати, що судова практика також засвідчує випадки, коли особу на 

майно якої накладено арешт з метою забезпечення його збереження як речового 

доказу називають третьою особою, що на наше переконання, є не досить вірно. Так,  

в ухвалі Апеляційного суду Одеської області від 30 березня 2016 року вказується на 

третю особу – власника майна, на автомобіль якого накладено арешт з метою 

забезпечення збереження його як речового доказу [393]. Також в ухвалах 

Апеляційного суду Вінницької області неодноразово зазначається про власника або 

володільця майна, вилученого з метою забезпечення збереження речових доказів, як 

на третю особу [315; 313]. Тобто, у вищевказаних випадках колегія суддів фактично 
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ототожнювала власника або володільця майна, який у кримінальному провадженні 

не має процесуального статусу та на майно якого накладено арешт з метою 

забезпечення збереження речових доказів, з третьою особою, яка при вирішенні 

питання про накладення арешту на майно може бути лише у випадку, коли арешт 

накладається з метою спеціальної конфіскації, однак не з метою забезпечення 

збереження речових доказів. 

Досить тісно пов’язаним з можливістю апеляційного оскарження арешту 

майна або відмови у ньому є питання процедури його скасування.  Так, відповідно 

до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний 

представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про 

арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна 

повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом. Арешт 

майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під 

час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого 

власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні 

цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано [113]. З метою 

роз’яснення наведеного Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ у своєму Листі «Про деякі питання здійснення слідчим суддею 

суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів 

осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 5 

квітня 2013 року у абз. 4 п. 13 вказав, що слідчий суддя скасовує арешт майна лише 

у випадках надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, 

законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про 

скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були 

присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому 

застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено 
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необґрунтовано. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування 

ухвали про арешт майна, на відміну від ухвали слідчого судді про арешт майна або 

відмову у ньому (п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України), оскарженню не підлягає. Також у 

вищевказаному Листі звертається увага суддів судів апеляційної інстанції, що у разі 

подання особами, визначеними у ст. 174 КПК України, скарги на ухвалу слідчого 

судді суду першої інстанції про арешт майна у зв’язку з необґрунтованістю його 

накладення вони мають перевірити, чи подавалось цими особами клопотання про 

скасування цього заходу забезпечення слідчому судді місцевого суду та в разі 

негативної відповіді на зазначене питання може залишити ухвалу без змін. Іншими 

словами, з підстави необґрунтованості накладення арешту на майно особи, перелік 

яких визначено у ч. 1 ст. 174 КПК України, вправі звернутися до слідчого судді суду 

першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2 ч. 2 ст. 174 

КПК), а потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про 

арешт майна в апеляційному порядку згідно зі ст. 309 КПК України [201]. Тобто, з 

наведеного у Листі, можна зробити висновок, що особа спочатку повинна 

звернутися з клопотанням про скасування ухвали про арешт майна в порядку ст. 174 

КПК України, в подальшому у випадку незадоволення такого клопотання – особа 

вправі оскаржувати до суду апеляційної інстанції вже не ухвалу слідчого судді про 

відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна (адже згідно зі ст. 

309 КПК України вона не підлягає апеляційному оскарженню), а ухвалу про 

накладення арешту на майно або відмову в ньому. І лише за дотримання такої 

процедури особа має право на апеляційний перегляд ухвали слідчого про арешт 

майна або відмову у ньому. Однак, такий підхід порушує право особи на власний 

розсуд обирати спосіб захисту свого порушеного права власності. Тому не досить 

вдалою є думка Т. В. Войтенко, яка вказує, що відповідно до ст. 309 КПК України, 

ухвала слідчого судді про відмову скасування арешту не підлягає апеляційному 

оскарженню. Таким чином, особа, права якої порушуються у зв’язку з накладенням 

арешту, в разі, якщо з якихось причин такий арешт не було скасовано слідчим 

суддею, позбавлена іншої можливості звільнити свою власність з-під 

необґрунтованого арешту. У зв’язку з цим вказується, що захист права власності 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2745#n2745
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1703#n1703
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1703#n1703
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1706#n1706
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1706#n1706
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2735#n2735
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особи на майно, арештоване в порядку кримінального судочинства, якщо особа 

позбавлена процесуальної можливості скасувати арешт в порядку КПК України, 

здійснюється в порядку цивільного судочинства шляхом пред’явлення позову про 

звільнення майна з-під арешту [41, с. 18-19]. 

Порівнюючи вказані способи захисту майнових прав особи, на майно якої 

накладено арешт, О. І. Тищенко зазначає, що у цьому зв’язку доволі актуальними на 

практиці є питання про те чи незалежні один від одного розглянуті способи захисту 

майнових прав особи? Чи вправі відповідний учасник кримінального провадження 

за наявності підстав обирати спосіб захисту майнових прав за власним розсудом – 

скасування арешту майна у порядку ст. 174 КПК України або апеляційний порядок 

оскарження ухвали про арешт майна? Аналізуючи норми КПК України в 

системному зв’язку, автор вказує, що ст. 174 КПК України встановлює порядок 

скасування арешту майна у разі відсутності під час розгляду клопотання про 

накладення арешту на майно, вказаних в диспозиції ч. 1 ст.174 КПК України 

суб’єктів. Останні мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про 

скасування арешту майна. В апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала про 

арешт майна такими особами, які були присутні при розгляді такого клопотання. На 

думку О. І. Тищенко, ідея існування порядку скасування ухвали про арешт майна за 

ст. 174 КПК України полягає в тому, що такий спосіб захисту дозволяє особам, які 

не брали участі при розгляді питання про арешт майна, довести у судовому засіданні 

власну позицію щодо відсутності необхідності в подальшому застосуванні цього 

заходу та/або необґрунтованості накладення арешту на майно. Зрозуміло, що 

особам, які були присутні у судовому засіданні при розгляді цього питання та мали 

процесуальну можливість висловити власну позицію, надати докази, доцільно 

звертатися за захистом майнових прав в апеляційному порядку [280, с. 185]. Однак, 

з такою позицією важко сповна погодитися, оскільки на практиці виникають 

випадки, коли особа була присутня при розгляді клопотання про накладення арешту 

на майно, однак через певний час відпала потреба у накладенні арешту на майно. У 

такому випадку особа має право звернутися з клопотанням про скасування арешту 

майна. В цьому аспекті слушним є зауваження М. В. Лепея. Так, на думку науковця, 
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необхідно виключити абз. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, оскільки вказані у ньому 

учасники кримінального провадження повідомляються, що буде розглядатись 

клопотання про арешт майна. Якщо ці учасники ігнорують повідомлення і не 

прибувають у судове засідання, то чому їм потрібно надавати право заявляти 

клопотання про скасування арешту майна саме через те, що вони не були присутні 

під час розгляду клопотання про застосування цього заходу кримінального 

провадження. Те ж саме стосується розгляду клопотання про накладення арешту на 

майно, коли особи не викликалися з метою забезпечення арешту майна. Реалізація 

наведеної пропозиції не призведе до обмеження прав підозрюваного, 

обвинуваченого, їх захисників чи законних представників, інших власників або 

володільців майна, представників юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження. Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України вони вправі клопотати 

про скасування повністю чи частково арешту майна, якщо вважають, що в 

подальшому в застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження 

відпала потреба або його накладено необґрунтовано [132, с. 132-133]. 

З даного питання судова практика не вирізняється стабільністю та 

однозначністю. Так, у деяких випадках судді апеляційної відмовляють у відкритті 

апеляційного провадження у разі встановлення, що особа не була присутня при 

розгляді клопотання про арешт майна та не подавала клопотання про його 

скасування до слідчого судді в порядку ст. 174 КПК України. Приміром, суддя 

Апеляційного суду Харківської області ухвалою від 12 січня 2017 року повернув 

апеляційну скаргу на ухвалу Київського районного суду м. Харкова від 25 грудня 

2016 року про арешт майна як таку, що «подана без використання процедури 

можливості вирішення поставлених питань в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України» 

[401]. З таких же підстав Апеляційний суд Херсонської області від 10 грудня 2013 

року відмовив у відкритті апеляційного провадження [404]. Водночас, існує інша 

практика, що засвідчує розгляд апеляційними судами скарг, що подані в обхід 

процедури, визначеної ст. 174 КПК України. Для прикладу, колегією суддів 

Апеляційного суду м. Києва від 12 січня 2017 року скасовано ухвалу слідчого судді 

Шевченківського районного суду міста Києва від 15 грудня 2016 року про арешт 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1329/ed_2016_12_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1329
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автомобіля [352]. Натомість типовою у цьому питанні є судова практика відмови у 

відкритті апеляційного провадження у випадку оскарження ухвали слідчого судді 

про відмову в задоволенні клопотання про скасування арешту майна [360; 400; 340; 

354; 357; 332]. 

У науковій літературі запропоновано ідею використання на власний розсуд 

способів захисту майнового права особи, на майно якої накладено арешт, а саме: 1) 

реалізація права лише на скасування арешту майна (в разі задоволення слідчим 

суддею клопотання про скасування арешту майна); 2) реалізація права лише на 

апеляційне оскарження ухвали про накладення арешту на майно; 3) реалізація права 

на скасування арешту майна та (в разі відмови слідчим суддею в задоволенні 

клопотання про скасування арешту майна) наступного оскарження ухвали про 

накладення арешту на майно до суду апеляційної інстанції. Однак, як вказує 

стосовно останнього способу О. І. Тищенко, у такому разі є проблемним дотримання 

строків апеляційного оскарження. Тому, автор вважає, що у разі звернення особи з 

клопотанням про скасування арешту майна, строк на подачу апеляційної скарги (у 

разі незгоди з рішенням, прийнятим за результатами розгляду слідчим суддею 

клопотання у порядку ст.174 КПК України) буде порушено. Для уникнення таких 

процесуальних ситуацій дослідниця пропонує встановити такий строк оскарження, 

який буде відповідати фактичній необхідності для проведення даної процедури. 

Оптимальним строком апеляційного оскарження може бути 5-денний строк з дня 

оголошення рішення слідчого судді про скасування арешту майна або відмову в 

цьому [280, с. 185]. Проте, вказана пропозиція автора щодо унормування 

обчислення строку апеляційного оскарження на ухвалу слідчого судді про 

накладення арешту на майно є дещо спірною, оскільки, як нами вже зазначалось, 

потреба у накладенні арешту на майно може відпасти через певний проміжок часу, а 

тому строк апеляційного оскарження у даному випадку буде фактично необмежений 

часовими рамками, що на нашу думку, є не зовсім правильним. Відмітимо, що 

існують й інші підходи до вирішення вказаного питання. Приміром, на думку, В. П. 

Мороза, обираючи спосіб зняття арешту (апеляційне оскарження або звернення до 

слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна) не слід подавати 
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одночасно й апеляційну скаргу на ухвалу про арешт майна та клопотання про 

скасування арешту майна, оскільки одночасне подання може фактично заблокувати 

їх розгляд, а тому, спочатку, у разі доцільності, потрібно подавати апеляційну 

скаргу з метою дотримання строків на апеляційне оскарження, а у випадку відмови у 

задоволенні апеляційної скарги можна звертатися до слідчого судді (суду) з 

клопотанням про скасування арешту майна (за наявності на те підстав) [150]. Така 

думка заслуговує на увагу, адже КПК України не встановлює часових рамок щодо 

подачі клопотання про скасування арешту на майно (на відміну від апеляційного 

оскарження). Водночас, така позиція не враховує підхід, що визначений у 

вищевказаному Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, а також судову практику, що склалася на основі цього. 

Більш того, досить гострою є виникнення на практиці ситуації, коли 

клопотання про скасування арешту майна у порядку передбаченому ст. 35 КПК 

України потрапляє на розгляд до слідчого судді, який накладав арешт на таке майно. 

Зважаючи на це, виникає питання про неупередженість розгляду клопотання про 

скасування арешту майна з тих підстав, що арешт накладено необґрунтовано, 

оскільки слідчий суддя, скасовуючи накладений на майно арешт, фактично визнає 

незаконність свого попереднього рішення. У науковій літературі з даного приводу 

також вказується про те, що небажано, щоб клопотання про скасування ухвали про 

арешт майна у зв’язку з його необґрунтованістю розглядав саме той слідчий суддя, 

який її постановив. Його прийняття означатиме, що слідчий суддя визнає той факт, 

що ним прийнято незаконне рішення про застосування цього заходу забезпечення 

кримінального провадження, а значить безпідставно обмежено право особи 

володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, передбачене 

Конституцією України [133, с. 84]. 

Отже, КПК України не встановлює жодних імперативних вимог щодо 

дотримання послідовної процедури зняття арешту з майна через визначену у Листі 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

конструкцію «звернення з клопотанням про скасування арешту майна → звернення з 

апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді про арешт майна». На перший погляд 
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існування таких двох способів захисту права власності особи можна було б 

поставити в залежність з присутністю особи при розгляді питання слідчим суддею 

про арешт майна. Іншими словами, якщо особа була відсутня при розгляді такого 

питання – вона вправі скористатися процедурою скасування арешту майна, 

натомість особа, що була присутня – процедурою апеляційного оскарження. Однак, 

такий підхід не має права на існування та фактично обмежує особу у можливих 

способах захисту свого порушеного права власності, оскільки, як нами раніше 

зазначалося, клопотання про скасування арешту майна може потрапити на розгляд 

слідчого судді, який накладав такий арешт на майно, а тому така ситуація може 

стати передумовою виникнення сумнівів у його неупередженості при вирішенні 

питання про скасування арешту. Більш того, положення ч. 1 ст. 174 КПК України у 

абз. 1 дійсно спрямовані на врегулювання питання скасування арешту майна, якщо 

воно було прийняте слідчим суддею за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, 

їхніх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, однак вже 

абз. 2 визначає, що «арешт майна також (виокремлення шрифтом моє – Т. М.) 

може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час 

досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого 

власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні 

цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано». Тобто, 

сполучник «також» надає можливість клопотати про скасування арешту майна за 

наявності інших підстав, не ставлячи в залежність від присутності/відсутності особи 

при розгляді питання слідчим суддею про арешт майна. 

Як висновок, слід відзначити, що належне унормування порядку повернення 

майна, яке було вилучене, процесуального статусу осіб, на майно яких може бути 

накладено арешт, забезпечення права особи на апеляційне оскарження ухвали 

слідчого судді про накладення арешту на майно, а також можливості звернення з 

клопотанням про скасування арешту майна є важливими гарантіями прав осіб у 
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кримінальному процесі. Запропонована у літературі та у роз’ясненні вищих судових 

інстанцій ідея щодо необхідності першочергового звернення з клопотання про 

скасування арешту майна, а вже потім у разі відмови – звернення з апеляційною 

скаргою, порушує право особи на захист та позбавляє її права вибору способів 

захисту порушеного права власності. 

2.2.3. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про відсторонення від 

посади. Особливе місце серед заходів кримінального процесуального примусу 

займає відсторонення від посади. Це пов’язано з тим, що вказаний захід 

безпосередньо обмежує конституційне право кожного на працю (ст. 43 Конституції 

України) та право на доступ до державної служби (ч. 2 ст. 38 Конституції України) 

[101]. Водночас, необхідно підтримати думку О. В. Верхогляд-Герасименко, котра 

обґрунтовує, що такий захід забезпечення кримінального провадження 

опосередковано обмежує і майнові права осіб, до яких він застосований [38, с. 26]. 

Додатково відзначимо, що згідно ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист 

прав людини та основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має 

право мирно володіти своїм майном; ніхто не може бути позбавлений своєї 

власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і 

загальними принципами міжнародного права [220]. Як раніше відзначалося в даній 

роботі, тлумачення поняття майна в розумінні ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції не 

обмежується вітчизняним законодавчим визначенням понять майна та власності. 

Тому при з’ясуванні питання обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні виявляється не досить вдалим звернення виключно до норм 

національного законодавства. У розумінні практики ЄСПЛ поняття «майно» і 

«власність» має широке значення і охоплює не тільки економічні інтереси, а й 

нематеріальні. Так, у п. 21 рішення ЄСПЛ у справі «Федоренко проти України» 

констатовано, що право власності, гарантоване ст. 1 Першого протоколу до 

Конвенції, може бути «існуючим майном» або коштами, включаючи позови, для 

задоволення яких позивач може обґрунтовувати їх принаймні «виправданими 

очікуваннями» щодо отримання можливості ефективного використання права 

власності [266]. Також у п. 26 рішення ЄСПЛ у справі «Кечко проти України» суд 
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зазначив про порушення права власності у випадку, коли особа має виправдані 

очікування щодо отримання надбавки до заробітної плати, але вона йому не була 

виплачена [257]. ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях зазначав, що предмет і мета 

Конвенції як інструменту захисту прав людини потребують такого тлумачення і 

застосування її положень, завдяки яким гарантовані нею права були б не 

теоретичними чи ілюзорними, а практичними та ефективними (п. 53 рішення у 

справі «Ковач проти України» [258], п. 59 рішення у справі «Мельниченко проти 

України» [260], п. 50 рішення у справі «Чуйкіна проти України» [267] тощо). 

Обрання стосовно підозрюваного заходу забезпечення у виді відсторонення від 

посади має своїм наслідком невиплату йому заробітної плати. Варто наголосити, що 

ні трудове законодавство України, а тим більше, кримінально процесуальне не 

гарантує у такому випадку виплату щомісячної грошової допомоги, відтак, 

порушується один із аспектів права власності особи в розумінні ЄСПЛ – 

«виправдані очікування» на отримання заробітної плати. Більше того, значним 

обмеженням права власності особи стане відсторонення від посади, якщо заробітна 

плата, отримувана від обіймання конкретної посади є єдиним джерелом доходу як 

для самого підозрюваного, так і для його сім’ї або інших осіб, що перебувають на 

його утриманні. 

На жаль, предметом наукових досліджень досі не стає можливість 

апеляційного оскарження відсторонення від посади через призму проблемних 

аспектів підстав та порядку його застосування. Більш того, з кожним роком зростає 

кількість апеляційних скарг на ухвали слідчого судді про відсторонення від посади 

та відмову у цьому (для прикладу, у 2014 році подано 140 апеляційних скарг на 

ухвалу слідчого судді про відсторонення від посади, натомість у 2017 році – 269 

апеляційних скарг), з них питома вага апеляційною інстанцією скасовується, що 

засвідчує про існування правозастосовчих проблем (приміром, у 2014 році 

скасовано 44 ухвали слідчого судді про відсторонення від посади, а в 2017 році – 

60). Більш детальні показники судової статистики відображені у таблиці № 3 

Додатку В даного дослідження. 
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У КПК України Глава 14 КПК України визначає загальні положення та 

порядок застосування відсторонення від посади у кримінальному провадженні. 

Відповідно до ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено 

щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої 

тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину – 

щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу [113]. Тобто для 

вирішення питання про відсторонення особи від посади важливим є два критерії: 

ступінь тяжкості злочину, в якому підозрюється або обвинувачується особа та 

статус особи за місцем її роботи [71, с. 35]. Однак, як слушно відзначає В. І. 

Фаринник, положення ч. 1 ст. 154 КПК України не повною мірою відповідають 

проблемам сьогодення, адже особливо актуальним є питання відсторонення від 

посади (насамперед пов’язаної із викладацькою та лікарською діяльністю, 

різноманітними дозвільними функціями) й за вчинення злочину невеликої тяжкості 

шляхом використання службового становища, незаконного збагачення, тощо. Тому 

доцільним є доповнення щодо можливості у виключних випадках відсторонення від 

посади підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину невеликої тяжкості, 

вчиненого із використанням посадового становища [474, с. 165]. Наголосимо, що 

типовою є практика слідчих суддів неправильного трактування ч. 1 ст. 154 КПК 

України, оскільки вважають, що у випадку вчинення кримінального 

правопорушення службовими особами правоохоронних органів відсторонення від 

посади застосовується обов’язково [349]. 

При постановленні ухвал слідчими суддями про відсторонення особи від 

посади необхідно враховувати наявність спеціальних умови для застосування такого 

заходу забезпечення кримінального провадження. Особливу увагу слідчим суддям 

необхідно звертати на наявність зв’язку між професійною діяльністю підозрюваного 

та інкримінованим йому злочином. Даний критерій пов’язаний з практикою слідчих 

суддів, котрі відмовляють у задоволенні клопотання про застосування 

відсторонення від посади у випадках, коли злочин, у якому підозрюється особа, не 

стосується займаної посади [72, с. 78]. Ю. М. Дьомін також виділяє й іншу умову – 

обрання запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою [69, с. 234], а 
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К. Б. Калиновський – застосування цілодобового домашнього арешту, який 

фактично позбавляє підозрюваного можливості здійснювати свої професійні 

обов’язки [83, с. 421]. На перший погляд це так, однак вагомою у цьому напрямку є 

думка висловлена в роботах Ф. Н. Багаутдіновим, який зазначає, що є багато 

випадків, коли керівники-посадові особи, перебуваючи в місцях позбавлення волі, 

формально продовжують залишатися на своїх посадах, і більше того, активно їх 

використовують, перешкоджаючи досудовому розслідуванню або судовому 

провадженню. Тому прийняття рішення про відсторонення особи від посади 

можливе і необхідне, навіть під час застосування такого заходу як взяття під варту 

[25, с. 14; 26, с. 195]. Відмітимо, що пряма заборона обрання до підозрюваного 

відсторонення від посади за умови застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою в нормах КПК України відсутня. Доречним з даного приводу є 

міжнародний досвід. Так, у ч.1 ст. 158 КПК Республіки Казахстану визначається, що 

тимчасове відсторонення від посади можливе за умови відсутності підстав обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [293], натомість ч. 3 ст. 131 КПК 

Республіки Білорусь презюмує можливість застосування до підозрюваного, 

обвинуваченого одночасно і відсторонення від посади, і взяття під варту [291]. 

Вітчизняна судова практика з даного питання засвідчує наступну тенденцію. Для 

прикладу, захисником в інтересах підозрюваного було подано апеляційну скаргу на 

ухвалу слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 17 грудня 

2013 року, якою обрано захід забезпечення у вигляді відсторонення від посади 

стосовно підозрюваного, мотивуючи тим, що до останнього вже обрано запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою. Однак, колегією суддів Апеляційного суду 

Миколаївської області 23 грудня 2013 року апеляційну скаргу залишено без 

задоволення в силу того, що прокурором було доведено наявність ризиків, одним із 

яких може бути вплив на свідків, які є підлеглими підозрюваного [366]. Тому з 

метою уникнення непорозумінь трактування норм КПК України, існує необхідність 

доповнення ст. 132 КПК України новою частиною 7 такого змісту: 
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«7. Застосування одного із заходів забезпечення кримінального провадження 

не перешкоджає обранню стосовно підозрюваного чи обвинуваченого будь-якого із 

запобіжних заходів, визначених статтею 176 КПК України» (Додаток Г). 

Стаття 155 КПК України врегульовує порядок звернення та вимоги до 

клопотання про відсторонення особи від посади. Однак, досить часто апеляційні 

суди зауважують у своїх рішеннях, що ухвали слідчих суддів дослівно 

відображають зміст клопотання слідчого, що вказує на необ’єктивний судовий 

розгляд, порушення вимог ст. 2 КПК України, де вказано, що одним із завдань 

кримінального судочинства є забезпечення того, щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура [316]. 

У наукових джерелах з кримінального процесу обґрунтовується думка про те, 

що копії клопотання про відсторонення від посади, а також матеріали, що 

обґрунтовують його, слідчий, прокурор перед зверненням до слідчого судді або суду 

повинні надати підозрюваному, обвинуваченому. Ознайомившись з ними, 

підозрюваний, обвинувачений та їх захисники матимуть можливість під час 

розгляду клопотання подавати докази щодо обставин, викладених слідчим, 

прокурором, а також надавати докази та відстоювати позицію щодо суті клопотання 

про відсторонення від посади. Невиконання цієї вимоги позбавить підозрюваного, 

обвинуваченого зазначеного можливості та призведе до порушення змагальних 

засад кримінального провадження. Тому до клопотання повинні додаватися, 

зокрема, документи, які підтверджують надання підозрюваному, обвинуваченому 

копій клопотання та матеріалів, що його обґрунтовують [114, с. 413-414; 68, с. 96; 

474, c. 167]. Зазначена вимога закріплена в абз. 2 ч. 2 ст. 155 КПК України, однак 

достатнього часового критерію її реалізації не встановлено. Очевидно, за аналогією 

з вимогою, що ставиться до клопотання слідчого, прокурора про застосування 

запобіжних заходів (ч. 2 ст. 184 КПК України), окреслену прогалину законодавчого 

регулювання доцільно було б усунути шляхом доповнення ст. 155 КПК України 

частиною третьою та викласти її наступним чином: 
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«3. Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування відсторонення від посади, надається підозрюваному, обвинуваченому 

не пізніше, ніж за три години до початку розгляду клопотання» (Додаток Г).  

Більш того, вказану пропозицію підтримала вагома частина опитаних 

респондентів (93 %) і лише 7 % зайняли негативну позицію (Додаток Б). 

Відзначений недолік також стосується і вимог до клопотання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом, а тому вказані пропозиції також 

викликають необхідність їх узгодження.  

Стаття 156 КПК України присвячена регулюванню процедури розгляду 

клопотання про відсторонення від посади. Так, вказане клопотання розглядається 

слідчим суддею, судом не пізніше трьох днів з дня його надходження до суду за 

участю слідчого та/або прокурора та підозрюваного чи обвинуваченого, його 

захисника. Однак можливості участі у судовому засіданні потерпілого та його 

представника не передбачено. Зазначена проблема підіймається на сторінках 

російської літератури кримінального процесу, оскільки КПК Російської Федерації 

також не визначає такої можливості. Доцільним у такому випадку буде приєднання 

до думки  Р. Г. Бікмієва, котрий вважає, що прийнятим судовим рішенням можуть 

бути порушені права потерпілого, наприклад, у випадку завдання діями 

підозрюваного або обвинуваченого матеріальних збитків, компенсація котрих 

можлива при його знаходженні на робочому місці зі збереженням повного заробітку 

[29, с. 211], а суд не повинен обмежувати право учасників кримінального 

судочинства на безпосередню участь в судовому засіданні, висловлення своєї думки 

з приводу клопотання, а також надання додаткових матеріалів, котрі мають значення 

для правильного, всебічного та об’єктивного вирішення клопотання про тимчасове 

відсторонення від посади [30, с. 171]. У зв’язку з цим пропонується забезпечити 

можливість участі потерпілого та його представника у судовому засіданні, а також 

оскаржити прийняте судом рішення [29, с. 113]. Вказана пропозиція буде вдалою і 

для вітчизняного КПК, зокрема і при розгляді питання про обрання до 

підозрюваного запобіжного заходу. 
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Слідчі судді досить часто не дотримуються вимог ч. 1 ст. 157 КПК України – 

наявності достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення 

кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній 

поведінці підозрюваного, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити 

речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними 

засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або 

протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. 

Недотримання вказаного неодноразово констатується суддями апеляційної інстанції 

[325; 338; 410]. Також слідчими суддями не зазначаються конкретні дані підлеглих, 

на яких підозрюваний може вплинути, не конкретизуються документи, які можуть 

бути знищені або підроблені ним [349; 409]. 

Апеляційні суди неодноразово у своїх рішеннях звертають увагу, що із самої 

суті такого заходу забезпечення кримінального провадження як відсторонення від 

посади, випливає те, що між свідками, підозрюваним та займаною ним посадою 

повинен бути логічний взаємозв’язок, зокрема, наявний факт підзвітності, 

підконтрольності чи інших відносин, пов’язаних з підозрюваним і займаною ним 

посадою. І найголовніша вимога законодавця в тому, що ці обставини мають бути 

належно обґрунтованими [410; 409]. 

У судовій практиці зустрічаються випадки, коли слідчі судді, приймаючи 

рішення про відсторонення від посади, посилаються на таку правову підставу як 

ймовірність того, що перебуваючи на займаній посаді підозрюваний може вчиняти 

аналогічні злочини. Проте, наголосимо, що жодна із статей Глави 14 КПК України 

такої правової підстави, як «можливість вчиняти аналогічні злочини», не містить. 

Вказаний недолік досить часто виявляється апеляційними судами, зокрема, 

яскравим прикладом цього є ухвала Апеляційного суду Миколаївської області від 16 

грудня 2016 року, якою встановлено, що слідчий суддя Центрального районного 

суду м. Миколаєва прийшов до висновку щодо необхідності обрання відсторонення 

від посади підозрюваного в силу того, що «… отримання підозрюваним 

неправомірної вигоди мало системний характер, і є імовірність того, що 

перебуваючи на займаній посаді він може вчиняти аналогічні злочини» [365]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1170/ed_2016_10_08/pravo1/T124651.html?pravo=1#1170
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Непоодинокою є практика задоволення слідчими суддями клопотань слідчих, 

прокурорів, які мотивуючи своє клопотання вищенаведеними підставами, 

порушують питання про відсторонення від посади після спливу значного часу з 

моменту повідомлення про підозру. Так, Апеляційним судом Вінницької області 10 

лютого 2017 року було скасовано ухвалу слідчого судді Немирівського районного 

суду Вінницької області в силу того, що стосовно підозрюваного було обрано захід 

забезпечення у вигляді відсторонення від посади після шести місяців з дня 

повідомлення про підозру, при цьому в ухвалі не наведено жодного доказу про те, 

що підозрюваний, перебуваючи на посаді та достовірно знаючи, що розслідується 

кримінальне провадження, будь-яким чином впливав, або може впливати на свідків 

чи інших учасників кримінального провадження, а тим більше знищував чи 

знищить, підробляв чи підробить речі і документи, що мали, мають значення по суті 

справи [316]. З іншого практичного прикладу також слідує, що Апеляційним судом 

Луганської області 30 березня 2016 року було скасовано ухвалу слідчого судді 

Сєвєродонецького міського суду Луганської області зважаючи на те, що з дня 

вчиненого злочину пройшло близько одного року, а з пояснень слідчого вбачається, 

що він визнав зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для 

складання обвинувального акту [349]. 

Актуальним в аспекті забезпечення майнових прав підозрюваного є питання 

наслідків застосування відсторонення від посади. Слідчі судді повинні своїм 

рішенням забезпечити міжгалузевий баланс прав та законних інтересів учасників 

кримінального судочинства та інших осіб. При цьому необхідно враховувати як 

«позитивні» наслідки застосування цього заходу забезпечення кримінального 

провадження (зокрема, унеможливлення впливу на свідків та інших учасників 

кримінального провадження), так і негативні (зупинка підприємства, простій, 

невиплата заробітної плати тощо) [201]. На жаль, формулювання п. 3 ч. 2 ст. 157 

КПК України вказує на необхідність врахування наслідків саме для інших осіб, 

чомусь залишаючи осторонь наслідки для самого підозрюваного, адже застосування 

відсторонення від посади очевидно може негативно відобразитися на грошовому 

забезпеченні підозрюваного. У вітчизняних [474, с. 170; 479, с. 67-68; 79, с. 230] та 
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зарубіжних [29, с. 15; 45, с. 10] наукових розробках з цього приводу зазначається 

про можливість забезпечення права підозрюваному на виплату щомісячної 

державної допомоги. Більше того, вказане знайшло своє закріплення в КПК деяких 

зарубіжних країн, зокрема Республіки Білорусії (ч. 3 ст. 131), Республіки Казахстан 

(ч. 7 ст. 158) та Російської Федерації (ч. 6 ст. 114). Тому доцільною є думка, 

висловлена В. І. Фаринником про те, що КПК України також повинен 

регламентувати вказане питання [474, с. 170]. Аналізуючи судову практику з цього 

питання, виявлено факти скасування ухвал слідчих судді саме через неврахування 

можливих наслідків в силу застосування відсторонення від посади. Так, ухвалою 

Апеляційного суду Івано-Франківської області від 9 лютого 2017 року було 

скасовано ухвалу слідчого судді Надвірнянського районного суду, якою було 

відсторонено від посади директора школи, проте не було враховано, що підозрювана 

проживає в сільській місцевості і її перебування на посаді є єдиним джерелом 

доходу для її існування [342].  

Частини 1 та 2 ст. 158 КПК України визначають порядок продовження строку 

відсторонення від посади, проте така ухвала слідчого судді в силу ч. 1 ст. 309 КПК 

України апеляційному оскарженню не підлягає. Однак, на сьогодні, є непоодинокою 

практикою апеляційних судів відкриття апеляційного провадження та задоволення 

апеляційних скарг про скасування продовження строку відсторонення від посади. 

Для прикладу, ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 3 березня 2017 

року було задоволено апеляційну скаргу підозрюваного, а рішення слідчого судді 

Вінницького міського суду Вінницької області від 27 лютого 2017 року про 

продовження строку відсторонення підозрюваного від посади заступника 

начальника управління з обслуговування Одеської, Миколаївського та Херсонської 

областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України 

скасовано. Колегія суддів мотивувала своє рішення тим, що висновок слідчого судді 

про необхідність продовження строку відсторонення від посади підозрюваного 

зроблений без достатніх на те підстав, оскільки стороною обвинувачення не 

наведено належних доказів існування обставин, які дають підстави для прийняття 

такого рішення. Також стороною обвинувачення у клопотанні не наведено, яким 
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чином підозрюваний може впливати на працівників ПМОП «Беркут» та допомагати 

їм переховуватись від органу досудового розслідування, виходячи з того, що їх 

зв’язок та взагалі знайомство з підозрюваним не встановлено і їх прізвища в 

оголошеній підозрі не фігурують. Також беручи до уваги, що підозрюваний приймав 

участь у антитерористичній операції, є учасником бойових дій, на його утриманні 

перебувають непрацююча дружина та троє дітей, колегія суддів прийшла до 

висновку про недоцільність продовження строку відсторонення від посади [310]. 

Також аналіз ухвали Апеляційного суду Закарпатської області від 20 серпня 2015 

року засвідчив факт відкриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами 

захисників в інтересах підозрюваного про скасування ухвали слідчого судді 

Ужгородського міжрайонного суду Закарпатської області про продовження строку 

відсторонення підозрюваного від посади. Однак, у цьому випадку за результатами 

судового розгляду суд апеляційної інстанції погоджується з рішенням слідчого 

судді, оскільки сторона обвинувачення не мала можливості забезпечити досягнення 

цілей, заради яких було здійснено відсторонення від посади, іншими способами 

протягом дії попередньої ухвали, тому що необхідно виконати ще ряд слідчих та 

процесуальних дій [339]. 

Отже, наведені статистичні дані апеляційного оскарження відсторонення від 

посади та окреслена судова практика виявляють чимало правозастосовчих проблем, 

тому в даному підрозділі дисертаційного дослідження було проаналізовано існуючі 

теоретичні варіанти їх вирішення. Як відомо, п. 11 ч. 1 ст. 309 КПК України 

визначає, що оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування 

підлягає, зокрема, ухвала слідчого судді про відсторонення від посади або відмову у 

ньому. Тому, зважаючи на те, що саме забезпечення права апеляційного оскарження 

є гарантуванням права на судовий захист осіб, яких залучено до сфери 

кримінального судочинства, доцільно: 1) гарантувати право на апеляційне 

оскарження ухвал слідчих суддів про продовження строку відсторонення від посади 

або відмову у ньому; 2) надати можливість брати участь потерпілому та його 

представнику у судовому засіданні під час вирішення клопотання про відсторонення 

від посади; 3) забезпечити підозрюваному, у випадку відсторонення його від посади, 
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право на щомісячну грошову допомогу в силу того, що його вина у вчиненому 

кримінальному правопорушенні ще не доведена у встановленому законом порядку, 

а процедура відшкодування заподіяної шкоди органами, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і 

суду має досить тривалий час і є не завжди ефективною. 

2.2.4. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про застосування 

запобіжного заходу у вигляді застави як альтернативного триманню під 

вартою. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою має комплексний зміст і, по суті, включає два рішення – перше 

з них безпосередньо стосується вирішення питання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, друге – щодо визначення розміру застави, 

достатньої для виконання процесуальних обов’язків підозрюваного (або з огляду на 

наявність обставин, передбачених ч. 4 ст. 183 КПК України про незастосування 

застави як можливої альтернативи триманню під вартою) [505, с. 53]. 

Застосування застави пов’язано з правообмеженнями у сфері економічних 

інтересів особи, а тому значну увагу викликають питання обмеження та позбавлення 

права власності у випадку її застосування та звернення у дохід держави. Слушною є 

теза про те, що «застава посягає не стільки на особу, скільки на майно 

обвинуваченого (заставодавця), обмежує не стільки особисті, скільки економічні 

права» [144, с. 28]. 

Відмітимо, що дослідження застави в аспекті апеляційного оскарження 

необхідно проводити в двох напрямках: по-перше, застосування слідчим суддею 

застави як альтернативного триманню під вартою і, по-друге, як основного 

запобіжного заходу. 

Стаття 309 КПК України закріплює можливість апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або відмову в його застосуванні (п. 2 ч. 1 ), а також про продовження строку 

тримання під вартою або відмову в його продовженні (п. 3 ч. 1). Наголосимо, що 

слідчий суддя, обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 

зобов’язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання 
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підозрюваним обов’язків, передбачених кодексом, крім випадків, що визначені ч. 4 

ст. 183 КПК України. З приводу цього Вищий спеціалізований суд України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ зауважив, що апеляційне оскарження 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в частині 

визначення розміру застави не можна вважати як оскарження запобіжного заходу у 

вигляді застави. Тому апеляційні суди повинні приймати такі скарги до розгляду як 

оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [301]. 

Однак, як засвідчує судова практика, існують протилежні підходи до розуміння 

піднятого питання. Так, переважна частина суддів не розділяють таку позицію. В 

результаті проведеного нами опитування 92 % суддів (слідчих суддів) 

притримується думки про те, що редакція п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 309 КПК України не 

забезпечує апеляційне оскарження розміру застави у випадку оскарження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (Додаток Б). Проте, такий підхід 

позбавляє особу права на судовий захист у випадку визначення слідчим суддею 

завідомо непомірного для підозрюваного розміру застави. У цьому аспекті варто 

підтримати позицію С. Л. Шаренко та О. Г. Шило про те, що правильною є практика 

тих судів, які розглядають апеляційні скарги в частині визначеного слідчим суддею 

розміру застави. У зв’язку з цим, дослідники цілком доречно проводять аналогію із 

оскарженням вироку суду в частині окремих рішень, які в ньому містяться 

(вирішення цивільного позову чи долі речових доказів; призначення покарання 

тощо) [505, с. 53-54]. 

Тому, зважаючи на неоднозначність судової практики, а також те, що вказаний 

запобіжний захід, хоч і застосовується як альтернативний, він обмежує право 

власності особи у кримінальному провадженні, повинна існувати можливість 

апеляційного оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді застави як 

альтернативного триманню під вартою. 

Кримінальне процесуальне законодавство на стадії досудового розслідування 

не передбачає можливості оскарження в апеляційному порядку ухвали слідчого 

судді про застосування застави як основного запобіжного заходу, натомість ч. 3 ст. 

315 КПК України, закріплює те, що під час підготовного судового засідання суд за 
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клопотанням учасників судового провадження має право обрати, змінити чи 

скасувати запобіжний захід. Як раніше зазначалося у даному дослідженні, слушною 

з цього приводу є правова позиція, висвітлена у рішенні Конституційного суду 

України № 3-рп/2003 від 30 січня 2003 року про те, що унеможливлення розгляду 

судом скарги на стадії досудового розслідування, відкладення перевірки на стадію 

попереднього розгляду кримінальної справи або на стадію розгляду її по суті, тобто 

відстрочка судового контролю, обмежують конституційне право людини на судовий 

захист. Адже важливим є також те, що правосуддя за своєю суттю визнається таким 

лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне 

поновлення в правах [232]. Відтак, існуюча ситуація фактично призводить до 

позбавлення підозрюваного ефективного захисту його права власності, наприклад, у 

випадку призначення непомірного розміру застави. Натомість зарубіжне 

законодавство засвідчує наступне. Так, КПК Грузії у ч. 1 ст. 270 визначає, що ухвала 

про застосування, зміну або скасування запобіжного заходу протягом 48 годин з 

моменту її постановлення одноразово може бути оскаржена прокурором або 

обвинуваченим у слідчій колегії Апеляційного суду [292]. Однак вітчизняна судова 

практика свідчить про свою неоднозначність та наявність протилежних підходів 

суддів апеляційної інстанції до вирішення вказаного питання: в одних випадках 

судді на підставі ч. 4 ст. 399 КПК України відмовляють у відкритті провадження по 

такій апеляційній скарзі [328; 351; 397], в інших – відкривають провадження та 

розглядають її по суті [341; 378]. Відмітимо, що на теренах науки кримінального 

процесу вже висловлювалася думка про надання можливості апеляційного 

оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді застави, однак лише в 

частині її розміру [40, с. 199; 281, с. 140; 153, с. 14]. Із такою пропозицією слід 

погодитися частково в силу того, що втручання у право власності підозрюваного у 

кримінальному провадженні не обмежується виключно розміром застави, а й самим 

фактом застосування даного запобіжного заходу. Тому, враховуючи вищенаведене, 

існує необхідність надання можливості апеляційного оскарження застосування 

запобіжного заходу у вигляді застави або відмови у його застосуванні. 
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Пропозиція надання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді про застосування застави як окремого запобіжного заходу безпосередньо 

пов’язана із проблемами правового регулювання його обрання слідчим суддею, що 

підтверджується і тенденціями судової практики. 

Відмітимо, що статистика застосування слідчими суддями застави як окремого 

запобіжного заходу свідчить про її скорочення. Так, за 2013 рік на розгляд слідчих 

суддів було подано 1,4 тис. клопотань [17], у 2014 році – 883 [13], у 2015 році – 494 

[14] та у 2016 році – 396 клопотань [15]. Вочевидь однією із причин вказаного є 

складна соціально-економічна ситуація в Україні, що проявляється в низькому рівні 

доходів населення, коли в окремих підозрюваних є можливість «законно отримати 

свободу» за гроші, натомість інші її не мають. 

Судова практика засвідчує те, що судді досить часто не дотримуються підстав 

та умов обрання застави як запобіжного заходу, тому вбачаємо за необхідність 

зупинитися на цьому питанні більш детально, а, враховуючи аналіз норм КПК 

України, існує необхідність розмежування підстав та умов обрання застави як 

основного запобіжного заходу та як альтернативного триманню під вартою. Тож, 

спочатку зупинимось на підставах та умовах обрання застави як основного 

запобіжного заходу. Так, норми КПК України не конкретизують підстави та умови 

обрання кожного із запобіжних заходів, а у ч. 2 ст. 177 КПК України лише 

визначають загальні підстави. Однак, варто вести мову і про виділення спеціальних 

підстав обрання застави: 1) недостатність застосування більш м’яких запобіжних 

заходів для запобігання ризику або ризикам, що визначені ч. 1 ст. 177 КПК України; 

2) можливість досягнення забезпечення виконання підозрюваним обов’язків, 

покладених на нього у разі внесення розміру застави у випадку застосування 

тримання під вартою. Також, слідчі судді повинні враховувати й умови обрання. 

Відмітимо, що КПК України не вирізняється у даному питанні своєю зрозумілістю 

та не формулює в окремій нормі таких умов. Аналіз положень КПК України 

дозволяє зробити висновок про наявність двох спеціальних умов: 

1) умови «заборони обрання» – запобіжний захід у вигляді застави не може 

бути застосований: 



 

149 
 

 

а) до осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 109–

114-1, 258–258-5, 260 та 261 Кримінального кодексу України (ч. 5 ст. 176 КПК 

України). Однак, слідчі судді досить часто залишають поза увагою таку вимогу. 

Приміром, прокурором було подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді 

Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 5 квітня 2017 року, якою 

застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів з 

визначенням застави в розмірі 124000 тис. гривень. В апеляційні скарзі прокурор 

просив скасувати таку ухвалу у зв’язку з порушенням вимог ч. 5 ст. 176 КПК 

України та застосувати запобіжний захід у виді тримання під вартою строком 60 

днів без визначення розміру застави. Апеляційний суд Дніпропетровської області 26 

квітня 2017 року в цій частині апеляційну скаргу прокурора задовольнив [331]. В 

аспекті цього неможливо також не зазначити про зареєстрований у Верховній Раді 

України проект внесення змін до КПК України № 1871 від 28 січня 2015 року [195], 

яким пропонується розширення обставин заборони обрання застави шляхом 

вказівки неможливості застосування запобіжного заходу у вигляді, зокрема, застави 

щодо осіб, котрі підозрюються або обвинувачуються у вчиненні так званих 

«корупційних злочинів». Від себе додамо, що при цьому, необхідно звертати увагу 

на поняття корупційних злочинів, що визначено приміткою до ст. 45 Кримінального 

кодексу України. Зокрема, до них відносяться злочини, передбачені статтями 191, 

262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання 

службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 

365-2, 368-369-2 Кримінального кодексу України; 

б) у випадку досудового розслідування кримінальних проступків (ст. 299 КПК 

України). 

2) умови «обов’язку обрання» – у випадку, якщо при розгляді клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор доведе 

наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального 

правопорушення за яке передбачено основне покарання у виді штрафу понад три 

тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян, та наявність достатніх підстав 

вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, але не 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1273#n1273
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1773#n1773
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2140#n2140
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2171#n2171
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2179#n2179
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2221#n2221
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2462#n2462
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2898#n2898
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran1432#n1432
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2436#n2436
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2535#n2535
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2547#n2547
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2563#n2563
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran2583#n2583
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доведе недостатність застосування більш м’якого запобіжного заходу для 

запобігання ризику/ризикам, визначеним у клопотанні – слідчий суддя має 

застосувати запобіжний захід лише у вигляді застави (ч. ч. 4, 7 ст. 194 КПК 

України). 

Також існують і спеціальні умови для обрання застави, як альтернативного 

запобіжного заходу триманню під вартою. У такому разі, беручи до уваги вимоги ч. 

ч. 3, 4 ст. 183 КПК України, слідчий суддя повинен звертати увагу на існування двох 

умов: 

1) умови «обов’язку обрання», за якої, за загальним правилом, слідчий суддя 

зобов’язаний визначити заставу як альтернативний запобіжний захід триманню під 

вартою (ч. 3 ст. 183 КПК України). Судова практика апеляційних судів свідчить про 

недотримання такої умови слідчими суддями. Для прикладу, підозрюваним було 

подано апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Катеринопільського районного 

суду Черкаської області від 6 червня 2014 року, якою було обрано запобіжний захід 

у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. За результатами 

розгляду апеляційної скарги, колегія суддів Апеляційного суду Черкаської області в 

ухвалі від 4 липня 2014 року вказала, що слідчим суддею не було взято до уваги 

положення норми ч. 3 ст. 183 КПК України, а тому ухвалу слідчого судді змінила та 

визначила можливість внесення застави [407]. Аналогічними є також і інші рішення 

[350], [324]; 

2) умови «дискреції обрання» (слідчий суддя наділений дискреційними 

повноваженнями), за якої слідчий суддя не зобов’язаний, а має право визначити 

розмір застави у випадку наявності існування обґрунтованої підозри у вчиненні 

особою злочину, пов’язаного із застосуванням насильства або погрозою його 

застосування; злочину, який спричинив загибель людини; щодо особи, стосовно якої 

вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був нею порушений (ч. 4 ст. 

183 КПК України). Однак, зазначена стаття КПК України не конкретизує, за яких 

обставин слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою може визначати чи не визначати розмір застави. На нашу думку такі 

обставини, які має враховувати слідчий суддя, визначені ст. 178 КПК України 
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(обставини, які враховуються при обранні запобіжного заходу). Проте цей перелік не 

є вичерпним та підлягає розширеному тлумаченню з огляду на фактичні обставини, 

встановлені у кримінальному провадженні. 

Згідно з ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя зобов’язаний постановити 

ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду 

клопотання прокурор не доведе наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 

кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК 

України та недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів (ч. 2 ст. 194 

КПК України). При цьому, якщо прокурор доведе наявність обґрунтованої підозри у 

вчиненні кримінального правопорушення, але не доведе наявність ризиків, 

передбачених ст. 177 КПК України та недостатність застосування більш м’яких 

запобіжних заходів – слідчий суддя має право зобов’язати підозрюваного прибувати 

за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади (ч. 3 ст. 194 КПК 

України). Відповідно, якщо навпаки при розгляді клопотання про обрання 

запобіжного заходу прокурор не доведе недостатність застосування більш м’яких 

запобіжних заходів, але доведе наявність інших двох зазначених обставин – слідчий 

суддя має право застосувати більш м’який запобіжний захід, ніж той, про який 

клопоче прокурор, а також покласти на підозрюваного обов’язки, передбачені ч. 5 

ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного 

прокурором обґрунтування клопотання (ч. 4 ст. 194 КПК України). З останнього 

можна зробити висновок, що фактично такими діями слідчий суддя, всупереч 

дотримання вимог принципу змагальності, ініціює застосування до підозрюваного 

більш м’якого запобіжного заходу. Вочевидь, таке виключення обумовлене 

досягненням одного із завдань кримінального судочинства – забезпечення швидкого 

розслідування, а також попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК 

України. В аспекті цього досить важливим є положення ч. 7 ст. 194 КПК України, 

яке передбачає, що до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який 

передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у 

вигляді застави або тримання під вартою [113], а також вимоги ч. 10 ст. 182 КПК 
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України, яка передбачає, що у разі звернення застави в дохід держави, слідчий 

суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого 

запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного 

заходу саме з урахуванням окресленого вище положення. Фактично у такому 

випадку підозрюваний обмежений у застосуванні щодо нього запобіжних заходів. 

Вказане обумовлене тим, що в силу характеру вчиненого злочину та в майбутньому 

призначеного покарання законодавець забезпечує можливість повного або 

часткового виконання покарання майнового характеру, що також необхідно 

відрізняти від поняття «виконання вироку в частині майнових стягнень», оскільки 

останнє охоплює виключно вирішення питання про цивільний позов та 

відшкодування процесуальних витрат у кримінальному провадженні. Вищенаведене 

не узгоджується із самою юридичною природою запобіжних заходів як таких, 

оскільки, виходячи із положень ч. 1 ст. 177 КПК України мета застосування 

запобіжних заходів є дещо вужчою. В силу піднятої проблеми існує нагальна 

необхідність змінити ч. 1 ст. 177 КПК України та після слів «Метою застосування 

запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим 

покладених на нього процесуальних обов’язків» доповнити словами «можливості 

повного або часткового виконання вироку в частині майнових стягнень, виконання 

покарання майнового характеру» і далі по тексту (Додаток Г). Однак судова 

практика засвідчує тенденцію недотримання суддями вимог ч. 7 ст. 194 КПК 

України. Для прикладу, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва 1 

липня 2016 року своєю ухвалою відмовив у задоволенні клопотання старшого 

слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. 

Києві про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо 

особи, якій оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень – 

злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч.5 ст. 191 КК 

України та застосував запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, мотивуючи 

своє рішення тим, що слідчим та прокурором не було доведено недостатності 

застосування більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним 

у клопотанні та дійшов до висновку, що у кримінальному провадженні відсутні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_107/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1096/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1096
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1065/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1065
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908728/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#908728
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1019/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1019
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1019/ed_2016_05_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#1019
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обставини, які б виправдовували таке втручання у права та свободи особи, як 

тримання під вартою. Не погоджуючись з вказаним рішенням, прокурор відділу 

прокуратури м. Києва звернувся з апеляційною скаргою до Апеляційного суду м. 

Києва. Останній визначив помилковим висновок суду першої інстанції про те, що 

прокурором під час розгляду клопотання не доведено обставин, які б 

виправдовували застосування щодо підозрюваного такого винятково суворого 

запобіжного заходу як тримання під вартою. За результатами розгляду колегія суду 

апеляційної інстанції 13 липня 2016 року скасувала ухвалу слідчого судді та 

постановила нову, якою застосувала запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою, визначивши альтернативний запобіжний захід у вигляді застави [369]. 

Продовжуючи розгляд порушеної проблеми, необхідно зазначити про 

недоцільність формулювання дискреційного характеру ч. 4 ст. 183 КПК України. 

Вказана диспозиція статті містить у собі корупційні ризики та надає поштовхи для 

суб’єктивного розгляду та прийняття рішення суддями. В аспекті цього 

раціональною є позиція О. І. Марочкіна, котрий вважає, що «у цьому випадку має 

бути застосований метод заборони для слідчого судді, суду щодо застосування за 

таких обставин застави як запобіжного заходу» [142, с. 173]. Вищий спеціалізований 

суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ у п. 16 Інформаційного 

листа «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» звертає увагу на те, що у випадку застосування до 

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення 

розміру застави як альтернативного запобіжного заходу, слідчий суддя зобов’язаний 

обґрунтувати у рішенні причини незастосування застави [203]. Однак, судова 

практика засвідчує просте цитування диспозиції норми ч. 4 ст. 183 КПК України без 

конкретизації стосовно певного кримінального провадження. Так, колегією суддів 

Апеляційного суду Луганської області від 10 квітня 2013 року було скасовано 

ухвалу слідчого судді Перевальського районного суду Луганської області від 3 

квітня 2013 року, якою було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 

та визначено заставу у розмірі 22500 гривень. Як вбачалося з представлених в 
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апеляційний суд матеріалів, в провадженні СВ Перевальського РВ ГУМВС України 

в Луганській області перебували матеріали кримінального провадження, внесеного 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України. З матеріалів 

кримінального провадження та судового розгляду вбачається, що відносно 

неповнолітніх потерпілих застосовувалось насильство, про що свідчать їх покази та 

висновки судово-медичної експертизи. У зв’язку з викладеним, колегія суддів 

вказала, що слідчим суддею допущене необґрунтоване застосування при обранні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою – застави, що є підставою для 

скасування ухвали слідчого судді та постановлення нової ухвали [347]. Натомість 

ухвалою Апеляційного суду Херсонської області від 17 січня 2013 року було 

скасовано ухвалу Суворовського районного суду м. Херсона від 9 січня 2013 року, 

якою до підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак не визначено 

розміру застави, як альтернативного запобіжного заходу. Колегія суддів скасувала 

таку ухвалу та визначила заставу в розмірі 57 350 гривень [405]. 

Виходячи із положень ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається 

слідчим суддею з урахуванням, зокрема, майнового стану підозрюваного. При 

цьому варто встановити наявність належного особі нерухомого майна в місцевості 

проживання та інших місцевостях, транспортних засобів, грошових банківських 

вкладів, їх розмір [204]. Європейський суд з прав людини у справі «Бронншо проти 

Швейцарії» (Bonnechaux v. Switzerland) від 5 грудня 1979 року також наголошує на 

тому, що встановлюючи розмір застави, необхідно враховувати наявність майна у 

підозрюваного [63, с. 107-108]. Типовою є судова практика скасування ухвал 

слідчих суддів, котрі при обранні запобіжного заходу не враховують майновий стан 

підозрюваного. Приміром, ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 1 

липня 2016 року було скасовано ухвалу слідчого судді Корольовського районного 

суду м. Житомира від 25 червня 2016 року в силу того, що при визначенні розміру 

застави як альтернативи триманню під вартою, слідчий суддя не врахував 

фінансового стану підозрюваного, а також те, що на його утриманні знаходяться 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_754/ed_2012_12_05/pravo1/T012341.html?pravo=1#754
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троє неповнолітніх дітей та дружина, яка не працює, а батьки є пенсіонерами. За 

таких обставин апеляційний суд скасував заставу у розмірі 80 мінімальних 

заробітних плат, натомість визначивши її у 60 розмірів мінімальних заробітних плат 

[336]. 

КПК України вимагає, щоб визначений розмір застави слідчим суддею 

достатньою мірою гарантував виконання підозрюваним покладених на нього 

обов’язків та не міг бути завідомо непомірним для нього. Визначення розміру 

застави корелюється із розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а 

також залежить від ступеня тяжкості злочину, у вчиненні якого підозрюється особа ( 

ч. 5 ст. 182 КПК України). В аспекті цього варто звернути увагу, що з моменту 

прийняття КПК України та до набрання законної сили 6 грудня 2016 року Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» розмір застави 

визначався у мінімальних заробітних платах для громадян, натомість, Законом 

України «Про державний бюджет України на 2017 рік» розмір прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб встановлений у таких розмірах: з 1 січня 2017 року 

– 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, з 1 грудня – 1762 гривні [200]. Тому 

вказане положення вимагає від слідчих суддів обов’язку звертатися до галузевого 

законодавства та враховувати його зміни. Однак, судова практика засвідчує досить 

часті випадки ігнорування вказаної вимоги [326; 307; 394]. Тому з метою 

унеможливлення появи такої негативної тенденції судової практики, вбачається за 

необхідне доповнити ст. 182 КПК України вимогою визначення розміру застави з 

прив’язкою до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що 

встановлений на момент постановлення ухвали слідчим суддею. Відтак, у ч. 5 ст. 

182 КПК України після слів «прожиткового мінімуму для працездатних осіб» варто 

доповнити «що встановлений на час прийняття рішення слідчим суддею» (Додаток 

Г). Така вказівка у КПК України буде спонукати слідчих суддів звертатися до норм 

галузевого законодавства, зокрема до положень Закону України «Про державний 

бюджет України» на поточний рік. 

Повертаючись до теоретичної частини піднятого питання, відзначимо, що 

законодавство встановлює межі розміру застави, надаючи цим суду право вибору 
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конкретної суми, виходячи із матеріалів окремого кримінального провадження. 

Визначена сума повинна бути як майновопосильною для особи-заставодавця, так і 

настільки значною для підозрюваного, щоб слугувати гарантією належної його 

поведінки і виконання покладених на нього обов’язків. Встановлення ж фіксованого 

розміру є недоречним [24, с. 241], як і пропозиція, щоб при застосуванні застави по 

відношенню до корисливих злочинів встановити суму застави залежну від розміру 

незаконного доходу, заборгованості або вартості майна, яке є ознаками злочину 

[477, с. 159]. У виключних випадках, якщо слідчий суддя встановить, що застава у 

зазначених ч. 5 ст. 182 КПК України межах не здатна забезпечити виконання 

особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, 

покладених на неї обов’язків, застава може бути призначена у розмірі, який 

перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб відповідно. В аспекті цього показовою є практика ЄСПЛ у справі «Мангурас 

проти Іспанії» («Manouras v. Spain») від 8 січня 2009 року. Мангурас, капітан судна, 

що спричинило забруднення морського середовища, був звільнений іспанським 

судом під заставу у розмірі 3 мільйонів євро. Звертаючись до ЄСПЛ, заявник 

зазначив, що розмір застави не був пропорційним його можливостям і не врахував 

його соціальне становище. ЄСПЛ визнав, що розмір застави був великим, проте з 

урахуванням захищеного законного інтересу, тяжкості злочину і катастрофічних 

наслідків, які відбулися внаслідок забруднення морського середовища, а також 

професійного оточення заявника, яке мало можливість внести таку суму застави, її 

розмір не був непомірним. Серйозність ситуації виправдовувала прагнення 

іспанських судів встановити винних у вчиненні цього злочину. З метою 

забезпечення присутності заявника на суді вони діяли розумно, встановивши 

великий розмір застави, який, з урахуванням всіх обставин справи, є пропорційним 

[112]. Також, з приводу піднятого питання Ю. В. Лисюк підкреслив, що 

законодавець, визначаючи межі застави, не регулює механізм визначення та 

призначення розмірів застави саме у виняткових випадках. Більше того, не 

розшифровуються і критерії визначення виняткових випадків, що більше зводиться 

до формального підходу та суб’єктивності прийняття рішення слідчим суддею, 
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судом [135, с. 218]. До слова, КПК України не встановлює можливості у тих же 

виключних випадках визначення розміру застави нижче нижчої межі. Однак, в 

зарубіжних країнах визначене не являється прогалиною законодавства. Так, 

наприклад, у ст. 109 КПК Республіки Таджикистану встановлено мінімальний 

розмір застави [295], натомість у ст. 145 КПК Республіки Казахстану вказується, що 

у виключних випадках розмір застави може бути застосований нижче нижчого 

розміру або може бути прийнято інше майно, еквівалентне цій сумі стосовно: осіб, 

котрі мають на утриманні неповнолітніх дітей, батьків похилого віку, родичів-

інвалідів, а також, котрі являються опікунами чи піклувальниками; осіб, котрі не 

мають постійного джерела доходів; осіб, котрі відносяться до соціально вразливих 

прошарків населення, а також ті, котрі отримують різні види соціальної допомоги за 

рахунок бюджету; неповнолітніх та осіб пенсійного віку [293]. В аспекті цього 

наголосимо, що 92 % опитаних нами респондентів (з яких 81 % слідчих органів 

Національної поліції, 87 % прокурорів, 99 % адвокатів та 100 % суддів) вважають за 

доцільне визначення у виключних випадках розміру застави нижче нижчої межі 

(Додаток Б). Тому, враховуючи міжнародне регулювання вказаного, результати 

опитування, а також те, що застава являється запобіжним заходом економічного 

характеру, існує доцільність доповнення ч. 5 ст. 182 КПК України абзацом третім та 

викладення його в наступній редакції:  

«З врахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого, 

заставодавця слідчий суддя, суд, у виняткових випадках має право визначити розмір 

застави нижче встановлених меж» (Додаток Г). 

Саме існування оціночних понять у законодавстві є однією з найчастіших 

підстав скасування прийнятих рішень. Так, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 

21 грудня 2016 року було скасовано ухвалу слідчого судді Оболонського районного 

суду м. Києва від 17 листопада 2016 року про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 730 мінімальних 

заробітних плат. Колегія суддів вказала, що слідчий суддя вийшов за межі розміру 

застави, встановленого ч. 5 ст. 182 КПК України, не навівши в чому саме полягає 

виключність випадку, який дає можливість визначити підозрюваному розмір 
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застави, який значно перевищує 300 мінімальних заробітних плат. За результатами 

розгляду Апеляційним судом м. Києва колегія суддів визначила розмір застави у 200 

мінімальних заробітних плат [359]. Аналогічне порушення констатовано в ухвалах 

Апеляційного суду Хмельницької області від 29 квітня 2016 року [406] та 

Апеляційного суду Одеської області від 13 червня 2016 року [386]. 

Також важливим є те, що слідчий суддя при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний 

визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним 

обов’язків, передбачених КПК України, крім випадків, передбачених ч. 4 ст. 183 

КПК України. Конструкція норми ч. 3 ст. 183 КПК України не дає чіткої відповіді на 

питання якими критеріями визначення розміру застави необхідно керуватися 

слідчим суддям при обранні застави як альтернативного запобіжного заходу, лише 

зазначаючи про достатність такого розміру. Очевидно, що практика пішла таким 

чином, що у такому випадку відбувається застосування аналогії закону – ч. ч. 4, 5 ст. 

182 КПК України. Тому з метою усунення вказаного недоліку необхідно змінити 

абзац 1 ч. 3 ст. 183 КПК України та викласти його наступним чином: 

«Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави з 

урахуванням положень частин четвертої та п’ятої статті 182 цього Кодексу. Розмір 

застави, у такому випадку, повинен бути достатнім для забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім 

випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті» (Додаток Г). 

Актуальним є також питання наслідків невиконання підозрюваним, 

заставодавцем обов’язків, покладених на них в силу обрання запобіжного заходу у 

вигляді застави (як основного виду, так і альтернативного), що проявляється у 

зверненні суми застави в дохід держави та зарахування до спеціального фонду 

Державного бюджету України. Питання про це вирішується, зокрема, слідчим 

суддею за клопотанням прокурора або за власною ініціативою в судовому засіданні 

за участю підозрюваного, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду 

клопотань про обрання запобіжного заходу [113]. У цьому аспекті слушною є 
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висловлена в науковій літературі позиція про те, що застава має звертатися, в першу 

чергу, на відшкодування шкоди потерпілому, а після задоволення вимог останнього 

може звертатися і в прибуток держави [279, с. 245]. Діюча процедура не надає 

можливості підозрюваному оскаржити результати розгляду вищенаведеного 

питання. Беручи до уваги компаративістський метод аналізу законодавства, 

відзначимо, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 107 КПК Республіки Казахстану, в ході 

досудового розслідування може оскаржуватися рішення слідчого судді про 

звернення предмету застави в дохід держави чи відмова у такому [293]. Наголосимо, 

що надання такого права заставодавцю не має такої необхідності у своєму підґрунті 

в силу того, що забезпечення відновлення майнового стану заставодавця 

вирішується з потерпілим в порядку регресу в межах норм цивільного права. 

Зважаючи на викладене, існує необхідність надання можливості підозрюваному 

апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про повне або часткове звернення 

застави в дохід держави. 

У відповідності до ч. 11 ст. 182 КПК України застава, що не була звернена в 

дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після 

припинення дії цього запобіжного заходу [113]. У такому випадку головним фактом 

є припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави, а не зміна її розміру. В 

аспекті даної норми заслуговує на увагу ухвала Апеляційного суду Вінницької 

області від 20 жовтня 2016 року, в описовій частині якої встановлено, що ухвалою 

слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 2 серпня 2016 року 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного та 

одночасно визначено заставу у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, що складає 

435 000 гривень. 29 серпня 2016 року на депозитний рахунок територіального 

управління було внесено визначену суму застави. Однак 31 серпня 2016 року 

ухвалою Апеляційного суду Вінницької області було скасовано ухвалу слідчого 

судді від 27 серпня 2016 року та одночасно визначено заставу в розмірі 150 

мінімальних розмірів заробітних плат – 217 500 грн. В свою чергу 19 вересня 2016 

року захисник звернувся до Апеляційного суду Вінницької області із заявою про 

повернення різниці суми внесених грошових коштів. Зважаючи на викладене, 
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колегія суддів задовольнила таке клопотання та постановила повернути 

заставодавцю грошові кошти в сумі 217 500 грн. у зв’язку із зменшенням суми 

застави, обґрунтовуючи це тим, що з моменту внесення застави та звільнення 

підозрюваного з-під варти, внаслідок внесення застави підозрюваний почав 

вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави [321]. До 

речі, наведений приклад взагалі засвідчує хибне розуміння суддями самого 

характеру такого запобіжного заходу, як застава. Адже, як відмітила свого часу О. 

В. Верхогляд-Герасименко, застава за своєю правовою природою є запобіжним 

заходом, що передбачає отримання згоди особи на її застосування і вчинення нею 

певних дій, що підтверджують наявність такої згоди (в тому числі, внесення 

предмета застави) [39, с. 35-36]. У даному випадку Апеляційний суд Вінницької 

області 31 серпня 2016 року своєю ухвалою скасував прийняте рішення слідчим 

суддею, не беручи до уваги той факт, що особою вже було внесено визначену суму 

застави. 

Серед одних із спірних правозастосовних питань досі залишається питання 

порядку продовження строку тримання під вартою, а поряд з ним і вирішення долі 

застави, як його альтернативи. Важливим в аспекті цього є те, що ст. 199 КПК 

України жодним чином не надає відповіді на це питання. Натомість тенденції 

судової практики засвідчують те, що слідчі судді, вирішуючи питання продовження 

тримання під вартою, також повинні вирішувати і питання застави. Так, ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 17 лютого 2016 року було скасовано ухвалу 

слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 3 лютого 2016 року, якою 

задоволено клопотання старшого слідчого СВ Оболонського Управління поліції 

Головного Управління Національної поліції в м. Києві та продовжено строк 

тримання під вартою. Як встановила колегія, слідчий суддя припустився помилки,  

не вирішивши питання щодо наявності або відсутності підстав для застосування 

альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави, як це передбачено 

положеннями ч. 3 ст. 183 КПК України [355]. Така практика є досить спірною, адже 

ст. 199 КПК України за своїм характером не є банкетною нормою, а тому і обов’язку 

слідчого судді вирішувати питання застави, як альтернативного запобіжного заходу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1409/ed_2016_01_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#1409
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не передбачає. Тому з метою усунення вказаного недоліку існує нагальна 

необхідність доповнення ст. 199 КПК України частиною 6 та викладення її в такій 

редакції: 

«6. У випадку продовження строку тримання під вартою раніше визначений 

розмір застави вважається незмінним» (Додаток Г). 

Отже, підняті теоретичні питання та судова практика застосування слідчим 

суддею запобіжного заходу у вигляді застави як самостійного запобіжного заходу, 

так і альтернативи триманню під вартою засвідчують значні недоліки. Гарантування 

права на апеляційне оскарження стане запорукою їх усунення і, як наслідок – 

зменшить випадки порушень права власності особи в сфері кримінального 

судочинства. 

 

 

2.3. Проблеми вдосконалення апеляційного оскарження законності ухвал 

слідчого судді про обмеження права власності особи 

 

 

Стаття 309 КПК України не в достатньому обсязі гарантує право на 

апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, в результаті постановлення яких 

обмежується право власності особи у досудовому розслідуванні. Відтак, набуває 

актуальності питання розширення об’єкту апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді щодо правомірності обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні. В аспекті цього поза законодавчим врегулюванням залишаються 

питання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом та про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи. Означені ухвали слідчого судді мають ставати об’єктом 

перегляду в суді апеляційної інстанції в силу правообмежувального характеру права 

власності особи. Отже, варто зупинитися на окреслених пропозиціях більш 

детально. 
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2.3.1. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом. КПК України 2012 року вперше 

закріпив захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом та визначив, що тимчасово 

вилученими можуть бути документи, які посвідчують користування правом 

керування транспортним засобом або судном (посвідчення водія України на право 

керування транспортними засобами; посвідчення судноводія малого/маломірного 

судна; тощо); полювання (посвідчення мисливця; щорічна контрольна картка обліку 

добутої дичини і порушень правил полювання з відміткою про сплату державного 

мита; дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл 

на діагностичний та селекційний відстріл); відповідний дозвіл на право 

користування вогнепальною зброєю у разі її використання; паспорт на собак 

мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів у разі їх використання під час 

полювання) на здійснення підприємницької діяльності (витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), а з 

набранням чинності з 11 січня 2019 року змін до КПК України у зв’язку із Законом 

України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України з метою реалізації Конвенції Ради Європи про запобігання 

насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» 

– на володіння та носіння зброї [197]. Аналіз судової практики щодо застосування 

цього заходу свідчить про те, що переважна кількість клопотань передбачає 

ініціювання перед слідчим суддею питання тимчасового обмеження у 

підозрюваного саме права керування транспортним засобом [416; 304; 305; 434; 465; 

466; 411; 423; 435; 446]. 

Вказаний захід кримінального процесуального забезпечення порушує право 

власності особи, адже здійснювана діяльність на підставі користування спеціальним 

правом (особливо правом на здійснення підприємницької діяльності) може бути 

єдиним джерелом доходу як для особи, користування спеціальним правом якої 

обмежено, так і для інших членів його родини. Більш того, ЄСПЛ відносить 

документи дозвільного характеру до складу майна в розумінні ст. 1 Протоколу № 1 
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до Конвенції. Так, досить важливою є справа «Tre Traktörer Aktiebolag» v. Sweden» 

як приклад застосування ст. 1 Першого протоколу до економічних інтересів, 

пов’язаних із підприємницькою діяльністю, а також визнання діяльності, що вимагає 

ліцензування, як цивільної за своєю суттю. Згідно з матеріалами справи заявник – 

шведське товариство з обмеженою відповідальністю «Tre Traktörer Aktiebolag» 

отримало ліцензію на продаж алкогольних напоїв у ресторані «Кардинал» (Le 

Cardinal). Згодом щодо власниці товариства було порушено кримінальну справу 

через недбале ведення бухгалтерського обліку в результаті чого скасовано ліцензію 

на продаж алкогольних напоїв. В силу таких обставин ресторан довелося закрити 

наступного дня. ЄСПЛ дійшов висновку, що «економічні інтереси», пов’язані з 

діяльністю ресторану є майном, а наявність ліцензії була однією з головних умов 

здійснення підприємницької діяльності компанією, тому її скасування позначилося і 

на нематеріальних активах («гудвілі») та його вартості як бізнесу. Отже, у такому 

випадку мало місце втручання у право мирно володіти майном [76, с. 90-91]. 

Як зазначалося, нормами КПК України (зокрема, ст. 309) не передбачено 

можливості апеляційного оскарження тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом. Натомість КПК України надає лише можливість порушення 

питання про його скасування у підготовчому судовому провадженні (ст. 315 КПК 

України). Однак така процедура відновлення обмеженого права власності особи не є 

своєчасною, а відтак – порушує право на судовий захист. Судова ж практика у 

вказаній ситуації досить неоднозначна та суперечлива. Здебільшого апеляційні суди 

беруть до уваги імперативність норми ст. 309 КПК України та відмовляють у 

відкритті апеляційного провадження [367; 379; 308]. Однак, непоодинокими є 

випадки його відкриття та перегляду апеляційними судами такої категорії ухвал 

слідчого судді [390; 384; 371]. 

Обґрунтування надання можливості апеляційного оскарження тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом потребує, в першу чергу, окреслення 

проблемних питань його обрання та застосування, що підтверджуються даними 

судової практики. 
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Так, визначення правовстановлюючих документів, що підтверджують 

користування спеціальним правом зачасту вимагає звернення до галузевого 

законодавства, а його неправильне розуміння правозастосовниками має наслідком 

хибне уявлення про трактування, зокрема, щодо суб’єктів права на здійснення 

підприємницької діяльності. Приміром, ухвалою слідчого судді Печерського 

районного суду м. Києва від 29 вересня 2015 року було відмовлено в задоволенні 

клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом – 

зайняття діяльністю арбітражного керуючого в силу того, що підозрюваний « … є 

суб’єктом незалежної професійної діяльності у відповідності до ст. 4 Закону 

України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 

банкрутом та абз. 2 п. 14.1.226 ПК України та не суб’єктом підприємницької 

діяльності» [451]. 

Вказаний захід забезпечення кримінального провадження застосовується за 

ухвалою слідчого судді на підставі клопотання прокурора або слідчого за 

погодженням з прокурором. Вимоги до такого клопотання визначені ст. 150 КПК 

України, натомість процедура розгляду клопотання про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом – ст. 151 КПК України та визначає два порядки 

розгляду такого клопотання: у випадку тимчасового вилучення документів, які 

посвідчують користування спеціальним правом та без такого. Відмітимо, що 

недотримання законодавчо визначеного порядку розгляду слідчим суддею такого 

роду клопотань стає передумовою для апеляційного оскарження.  

Частина 2 ст. 151 КПК України надає також можливість судового розгляду 

лише за участю підозрюваного, його захисника, якщо документи, які посвідчують 

користування спеціальним правом, не були тимчасово вилучені. У такому випадку в 

літературі підіймають декілька правозастосовних проблем. Зокрема, зазначають про 

неможливість розгляду клопотання без участі підозрюваного, захисника [116, с. 

347], а також задаються питанням які дії повинен вчинити слідчий суддя, якщо 

підозрюваний, його адвокат не з’являються в судове засідання [137, с. 184]. Із 

зазначеним важко погодитися, адже у конструкції ч. 2 ст. 151 КПК України вжито 

модальне слово «може», що не означає обов’язкової участі підозрюваного, його 
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захисника. Не залишається осторонь і питання чому законодавець не передбачив 

положення про участь у розгляді його ініціаторів, а саме слідчого чи прокурора, 

адже на них має покладатися обов’язок доказування під час судового розгляду [479, 

с. 85]? Вказана думка є слушною, адже конструкція вказаної частини суперечить 

принципу змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною 

обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних 

інтересів засобами, передбаченими КПК (ч. 1 ст. 22 КПК України). З 

вищезазначеного можна дійти до висновку, що вказану ч. 2 ст. 151 КПК України 

доречно було б вилучити (Додаток Г до роботи). 

Порядок вирішення питання про тимчасове обмеження в користуванні 

спеціальним правом регламентує ст. 152 КПК України. Доречно звернути увагу на 

положення ч. 2 ст. 152 КПК України, де визначено коло даних, які слідчий суддя 

повинен враховувати при вирішенні питання про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом. Серед них законодавець виділяє наслідки 

тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом для інших осіб. В 

аспекті предмету даного дослідження, необхідно зазначити, що вказаний захід 

забезпечення кримінального провадження не варто застосовувати у разі, коли 

кошти, отримані від користування спеціальним правом становлять єдине джерело 

існування особи та його родини, а в результаті задоволення клопотання втрачають 

його. Таку думку підтримали 79 % опитаних нами респондентів, з них 88 % суддів 

(слідчих суддів), 94 % адвокатів, 78 % прокурорів та 54 % слідчих (Додаток Б). На 

вказану обставину також вказав і Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ в Узагальненні судової практики щодо розгляду 

слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження від 7 лютого 2014 року [301]. Вказане підтверджується і судовою 

практикою, чим засвідчує випадки відмови у задоволенні клопотання про тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом, внаслідок встановлення того факту, 

що наявність спеціального права забезпечує особі (її сім’ї) єдине джерело отримання 

доходів та можливість відшкодування завданих кримінальним правопорушенням 

збитків. Так, слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми у своїй ухвалі 
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від 26 грудня 2016 року відмовив у задоволенні клопотання слідчого про тимчасове 

обмеження у користуванні правом керування транспортним засобом, обґрунтовуючи 

це тим, що в матеріалах клопотання не містяться відомості про наявність іншого 

джерела доходів у підозрюваного, окрім як від керування маршрутним таксі ТОВ 

«Сумипастранс» [426]. Також ухвалою слідчого судді Центрально-Міського 

районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29 березня 2017 року 

було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого у зв’язку з тим, що підозрювана 

має на утриманні малолітню дитину, а також те, що вона не офіційно працює 

таксистом, і це є її єдиним джерелом доходу [469]. 

До слова, ст. 178 КПК України серед обставин, що повинні враховуватися при 

обранні запобіжного заходу визначає майновий стан підозрюваного, однак вказане 

положення не поширює свою дію на випадки обрання заходів забезпечення. За 

таких обставин слідчі судді повинні застосовувати принцип аналогії закону та 

враховувати такі обставини під час обрання заходів забезпечення. 

Законодавство передбачає можливість продовження строку тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Однак, недоліком є те, що в КПК 

України не визначено вимоги до клопотання про продовження строку тимчасового 

обмеження у користуванні спеціальним правом. Підтримуємо думку Л. Д. Удалової, 

Д. О. Савицького, В. В. Рожнової та Т. Г. Ільєвої про необхідність доповнення 

вказаної норми положенням, що таке клопотання, крім відомостей, визначених у ст. 

150 КПК України, повинно містити: 1) відомості, що обставини, які стали підставою 

для тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, продовжують 

існувати; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового 

розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом [479, с. 86-67]. Недоліком регулювання 

процедури продовження строку тимчасового обмеження у користуванні 

спеціальним правом є невизначеність можливості звернення з відповідним 

клопотанням слідчого, що погоджене з прокурором. Тобто існує необхідність в 

доповненні ч. 1 ст. 153 КПК України після слова «прокурор» словами «слідчий, за 

погодженням з прокурором». Також залишається неврегульована процедура 
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порушення питання про продовження строку тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, зокрема, порядок та строки. Очевидно, за 

аналогією ст. 199 КПК України було б доцільно доповнити ст. 153 КПК України 

частиною 2 та викласти її таким чином: 

«2. Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом повинно бути подано до суду не пізніше ніж за 

п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом». 

Діючу частину 2 вважати частиною 3 (Додаток Г). 

Тому, зважаючи на неоднозначність судової практики, проблеми застосування 

норм КПК України, що регулюють питання обрання, а також те, що вказаний захід 

забезпечення кримінального провадження пов’язаний з обмеженням права власності 

особи, вважаємо за доцільне надання можливості своєчасної реалізації права на 

апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом, а також продовження його строку. 

Вказану пропозицію підтримали 71 % опитаних слідчих органів Національної 

поліції України, прокурорів органів прокуратури, адвокатів та суддів (слідчих 

суддів) (Додаток Б). 

2.3.2. Апеляційне оскарження ухвал слідчого судді про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи. Порушення права власності під час досудового 

розслідування може відбуватися і під час такої слідчої (розшукової) дії, як обшук. 

Проте, будь-які обмеження прав особи у кримінальному провадженні, в тому числі і 

права власності, повинні мати у своїй основі законне, обґрунтоване та вмотивоване 

рішення суду. Тому кримінальне процесуальне законодавство повинно 

характеризуватися двовекторним напрямком дії: 1) закріпленням гарантій 

законності проведення обшуку; 2) забезпеченням механізму відновлення порушених 

прав в порядку їх апеляційного перегляду. Однак, чинне законодавство не 

передбачає можливості апеляційного оскарження рішення суду про проведення 

обшуку. В науці неодноразово наводились думки стосовно необхідності 

законодавчого врегулювання вказаної прогалини [39, с. 137; 148, с. 113; 152, с. 198]. 
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Нагадаємо, що ретроспективний аналіз норм кримінального процесуального 

законодавства дає можливість стверджувати, що КПК України 1960 року надавав 

можливість подання прокурором апеляції на постанову судді про відмову в 

проведенні обшуку [117]. Для прикладу, аналогічні положення містяться і в КПК 

Республіки Казахстан [293]. Однак, перейняття такого досвіду є недоцільним, адже в 

результаті таких дій порушується принцип змагальності кримінального процесу, 

оскільки інші учасники кримінального провадження позбавляються можливості 

оскарження вказаних дій. Участь особи, у якої планується проведення обшуку є 

нелогічною з позицій досягнення мети вказаної слідчої (розшукової) дії, тому 

судовий розгляд клопотань про дозвіл на обшук проводиться в закритому судовому 

засіданні, що унеможливлює розголошення даних досудового розслідування. Втім у 

ході проведення обшуку, особа набуває можливості ознайомитися з ухвалою 

слідчого судді про дозвіл на її проведення, проте права на апеляційне оскарження за 

чинним законодавством не має. Тому вбачаємо за необхідність надання можливості 

апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. 

Вказана пропозиція обґрунтовується недоліками законодавчого регулювання 

процедури отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку житла чи 

іншого володіння особи, а також неоднозначністю судової практики у цьому 

питанні. Відтак, розгляд запропонованого варто здійснювати з позицій критичного 

аналізу судової практики слідчих суддів. 

Відмітимо, норми, що врегульовують порядок отримання дозволу на 

проведення обшуку, процедури розгляду, а, особливо, виконання зазнали значних 

змін у зв’язку з прийняттям Законів України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, 

Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 

2147-VIII від 3 жовтня 2017 року та «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та 

інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового 

розслідування» № 2213-VIII від 16 листопада 2017 року. 
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Так, у разі необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням 

(ч. 3 ст. 234 КПК України). Зауважимо, що відповідно до абз. 2 ч. 3 ст. 93 КПК 

України, ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, 

в тому числі обшуку, здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору 

відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому ст. 220 КПК 

України [113]. На жаль, судова практика засвідчує низький рівень якості складених 

клопотань, відсутність юридичного наповнення у відповідності до визначених вимог 

у ч. 3 ст. 234 КПК України [218], що підтверджується і даними судової статистики. 

Зокрема, у 2016 році на розгляд слідчих суддів було подано 94641 тис. клопотань 

про дозвіл на обшук, а також 852 клопотання за результатами проникнення до житла 

чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, із них 1165 – подано із 

недотриманням вимог, встановлених у ст. 234 КПК України [15]. 

На практиці найбільша кількість порушень стосується п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК 

України, у відповідності до якого у клопотанні повинні вказуватися відомості про 

речі, документи або осіб, яких планують відшукати. Тому, помилковим є 

зазначення, приміром, «… та інших речей, предметів та документів, які можуть мати 

значення у кримінальному провадженні», як то було зроблено в ухвалі слідчого 

судді Галицького районного суду м. Львова від 21 листопада 2013 року про дозвіл 

на обшук [419], а також і в інших ухвалах слідчих суддів [436; 437; 438; 455]. Таке 

формулювання є підгрунттям для різних маневрів під час обшуку зі сторони 

обвинувачення. Однак, у зв’язку з набранням чинності з 15 грудня 2017 року змін до 

ст. 234 КПК України у клопотаннях відтепер повинні вказуватися «індивідуальні 

або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується 

відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням» 

[113]. Зазначені зміни вбачаються більш доцільними та повинні звести до мінімуму 

порушення права власності осіб з боку слідчого, прокурора. 

У відповідності до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл 

на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам 
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до судових рішень та містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може 

перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, 

який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого 

постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи 

іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить 

житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук [113]. 

Вважаємо, що діюча редакція статті не повною мірою охоплює ті обставини, що 

мають знайти своє місце в ухвалі слідчого судді. Зокрема, відсутня вказівка на 

підстави для проведення обшуку (хоча таку вимогу встановлено до клопотань 

слідчого, прокурора про дозвіл на обшук – п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України) та підстави 

для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, а 

також його мету. Зауважимо, що відсутність вказівки на конкретну мету в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на обшук розглядається Європейським судом з прав 

людини як порушення ст. 6 Конвенції. Так, у справі «Смирнов проти Росії» від 7 

липня 2007 року суд зазначив, що, враховуючи невизначеність формулювань 

постанови, працівники органів внутрішніх справ за власним розсудом визначали 

предмети, що підлягають вилученню. Постанова про проведення обшуку не містила 

відомостей про кримінальну справу та мету обшуку, що є порушенням ст. 6 

Конвенції [112, с. 391]. Аналогічними є також рішення у справах «Пантелеєнко 

проти України» від 29 червня 2016 року [262] та «Колесніченко проти Російської 

Федерації» від 9 квітня 2009 року [61]. Тому, зважаючи на викладене, вважаємо за 

доцільне доповнити ч. 2 ст. 235 КПК України новими пунктами та викласти їх в 

наступній редакції: 

«7) підстави для проведення обшуку; 8) мета проведення обшуку; 9) підстави 

для проникнення до житла чи іншого володіння особи у випадку передбаченому 

частиною третьою статті 233 цього Кодексу» (Додаток Г). 

Як визначає КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до 

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

проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, 
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вважаються тимчасово вилученим майном [113]. У такому разі клопотання про 

арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин 

після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його 

було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України). Такий порядок, як вказує О. В. 

Верхогляд-Герасименко, «з одного боку, надає можливість слідчому вилучити при 

обшуку предмети і документи, які не були зазначені в постанові, але можуть мати 

значення для справи, а з другого – надання цим предметам значення тимчасово 

вилучених захищає інтереси обшукуваної особи, адже вони мають бути повернуті їй 

у короткий строк, якщо слідчий суддя не прийме рішення про їх арешт» [38, с. 135]. 

Зупинимось з приводу піднятого питання більш детально. Майно, яке було вилучене 

за результатами проведеного обшуку та дозвіл на вилучення якого було надано в 

ухвалі слідчого судді не вважається тимчасово вилученим (крім випадку – ч. 2 ст. 

168 КПК України). Дана обставина пояснюється юридичною природою слідчої 

(розшукової) дії – обшуку в силу того, що орган, який здійснює кримінальне 

провадження на момент подачі клопотання про дозвіл на обшук володіє 

відомостями про конкретні речі, документи або осіб, які планується відшукати. Таке 

майно за результатами проведення обшуку слідчим, прокурором визнається речовим 

доказом в межах конкретного кримінального провадження і не потребує 

застосування процедури накладення арешту. Існуюча конструкція норм КПК 

України не надає гарантій захисту майнових прав власника або володільця такого 

майна у випадку його вилучення на підставі незаконної, необґрунтованої та 

невмотивованої ухвали слідчого судді, оскільки процедура оскарження в порядку п. 

1 ч. 1 ст. 303 КПК України не може бути застосована. Тому варто приєднатися до 

пропозицій внесення змін до чинного КПК України, що підготовлені народними 

депутатами С. О. Алексєєвим, М. П. Паламарчуком, Д. О. Білоцерковцем та А. В. 

Журжійом (Проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо захисту прав власників тимчасово вилученого майна № 5426 

від 18 листопада 2016 року), яким пропонується останнє речення ч. 7 ст. 236 КПК 

України викласти в наступній редакції: «Тимчасово вилученим в ході обшуку 

майном вважаються усі речі та документи, незалежно від надання дозволу на їх 
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вилучення в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. Предмети, які 

вилучені законом з обігу не вважаються тимчасово вилученим майном» [196]. 

За загальним правилом обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, 

однак у невідкладних випадках КПК України передбачає можливість слідчого, 

прокурора до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого 

володіння особи. У таких ситуаціях особа, у житлі чи іншому володінні якої 

проведено слідчі (розшукові) дії, потребує судового захисту навіть більше, ніж в 

інших, оскільки втручання в її приватне життя здійснено за рішенням того самого 

органу, що провів дію [38, с. 139-140]. У такому випадку прокурор, слідчий за 

погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій 

звернутись з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя 

розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 КПК України, перевіряючи, 

крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи буз ухвали слідчого судді [113]. Досить часто не всі клопотання 

слідчих відповідають вимогам, передбачених законом. Підставами постановлення 

ухвал про відмову у задоволенні клопотань слідчих, прокурорів, поданих у порядку 

ч. 3 ст. 233 КПК України, зазвичай, є встановлення слідчими суддями відсутності 

передбачених кримінальним процесуальним законом невідкладних випадків, з 

наявністю яких КПК України пов’язує можливість слідчого, прокурора до 

постановлення ухвали слідчого судді проникнути до житла чи іншого володіння 

особи [302]. Приміром, ухвалою слідчого судді Севєродонецького міського суду 

Луганської області від 18 квітня 2016 року було відмовлено у задоволенні 

клопотання про надання дозволу на обшук в силу того, що з клопотання, а також 

матеріалів, доданих до нього, вбачається, що 13 квітня 2016 року слідчим в ОВС СВ 

Управління СБ України в Луганській області на підставі добровільної згоди 

власника приміщень був проведений обшук ПП «Лоно 13» до постановлення ухвали 

слідчого судді на проведення обшуку. В ході обшуку було виявлено та вилучено ряд 

податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт та договір про 

надання послуг з операції відвантаження вугільної продукції. Однак, слідчим в ОВС 

слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області не тільки не зазначені 
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підстави, з яких слідчий проник до приміщень ПП «Лоно 13» для проведення 

обшуку без ухвали слідчого судді, а й взагалі суду не надані докази того, що мав 

місце невідкладний випадок, пов’язаний саме із врятуванням життя людей та майна 

чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину 

[460]. Аналогічними у даному випадку є й інші рішення слідчих суддів – [427] та 

[429]. 

Наголосимо, що законодавством не передбачено участі заінтересованої особи 

в судовому розгляді питання законності проникнення в житло чи інше володіння 

особи без ухвали слідчого судді, а відтак, відсутня можливість апеляційного 

оскарження вказаної ухвали. Тому, на наше переконання, власник, законний 

володілець майна або інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються в 

результаті проведення обшуку повинна мати можливість участі у судовому засіданні 

з приводу легалізації проведеного обшуку. В силу цієї тези КПК України потребує 

відповідних змін. Так, ч. 3 ст. 234 необхідно доповнити п. 9 та викласти в такій 

редакції: 

«9) документи, які підтверджують надання власнику, законному володільцю 

майна або іншій особі, права чи законні інтереси якої були обмежені за 

результатами проведення обшуку копії клопотання та матеріалів, що його 

обґрунтовують». 

Як наслідок, змінити ч. 4 ст. 234 КПК України, виклавши наступним її 

наступним чином: 

«4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора. У випадку, передбаченому частиною третьою статті 

233 цього Кодексу клопотання про обшук розглядається за участю власника, 

законного володільця майна або іншої особи, права чи законні інтереси якої були 

обмежені за результатами проведення обшуку копії, однак їх неявка не перешкоджає 

розгляду клопотання» (Додаток Г). 

Такі запропоновані законодавчі зміни стануть в подальшому основою для 

реалізації права на апеляційне оскарження. 



 

174 
 

 

Слід зауважити, що викладені вище положення КПК не врегульовують 

питання щодо повернення майна, яке було вилучено під час обшуку без ухвали 

слідчого судді. Так, аналіз судової практики засвідчує, що при зверненні з 

клопотанням про дозвіл на обшук у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК 

України, прокурор або слідчий у своєму клопотанні вказують перелік майна, яке 

було вилучено під час проведення обшуку та просять надати дозвіл на його 

вилучення, водночас слідчий суддя при задоволенні вказаного клопотання та 

наданні дозволу на вилучення вказаного майна фактично легалізує незаконне 

проникнення до житла та вилучення в ньому майна [421; 448]. Тобто, вказані дії 

стають об’єктом судового контролю та вважаються такими, що були проведені 

законно, а отже і майно – вилучене на законних підставах. Однак, виникає питання: 

у випадку коли прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або 

слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, яка процедура 

повернення вилученого під час такого обшуку майна та який статус такого майна, 

оскільки положення ч. 3 ст. 233 КПК України визначають лише, що встановлені 

внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає 

знищенню в порядку, передбаченому ст. 255 КПК України? До слова зазначимо, що 

практичні працівники по-різному визначають стан гарантування КПК України 

забезпечення відновлення порушених майнових прав особи, у якої проводився 

обшук без ухвали слідчого судді. Зокрема, слідчі органів Національної поліції 

України та прокурори органів прокуратури вважають, що КПК України у даному 

випадку в достатній мірі встановлює можливості відновлення порушених майнових 

прав (81 % та 82 % відповідно), однак адвокати (98 %) та судді (слідчі судді) (95 %) 

такої думки не поділяють (Додаток Б). Тому, зважаючи на вказані результати 

опитування та недосконалість норм КПК України, вважаємо за необхідне четверте 

(останнє) речення ч. 3 ст. 233 КПК України доповнити словами: 

«а майно вилучене внаслідок такого обшуку підлягає негайному поверненню» 

(Додаток Г). 

Крім того, існує негативна практика, що склалася в діяльності правоохоронних 

органів щодо неповернення тимчасово вилученого майна. За наявності таких 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1477115139034361#n2363
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випадків законом гарантується процесуальний механізм захисту порушеного права 

власності або володіння – п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, де закріплено право 

володільця тимчасово вилученого майна, а також іншої особи, права чи законні 

інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, звернутися зі скаргою 

до слідчого судді, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна 

(відмітимо, що досить позитивною і обумовленою практичним застосуванням є 

законодавча регламентація нового учасника кримінального провадження – «інша 

особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового 

розслідування», тобто особи, по відношенню до якої та майна якої здійснюються 

процесуальні дії в межах КПК України). Однак, зважаючи на те, що майно, яке було 

вилучене під час обшуку, який проводився без ухвали слідчого судді, не можна 

вважати тимчасово вилученим, тому пропонуємо доповнити п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК 

України абзацом другим та викласти його наступним чином: 

«Власник або законний володілець майна, а також інша особа, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування можуть 

звернутися до слідчого судді зі скаргою про неповернення незаконно вилученого 

майна, яке було вилучене під час проведення обшуку у порядку частини третьої 

статті 233 цього Кодексу у випадку відмови прокурора у погодженні клопотання 

слідчого про дозвіл на обшук або відмови слідчого судді у задоволенні клопотання 

про дозвіл на обшук» (Додаток Г). 

Також з метою забезпечення права на судовий захист власника, законного 

володільця майна або іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під 

час досудового розслідування необхідно забезпечити можливість апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про відмову в задоволенні скарги про 

неповернення незаконно вилученого майна. 

Можливість своєчасного апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про 

дозвіл на обшук та про відмову в задоволенні скарги про неповернення незаконно 

вилученого майна стане запорукою гарантування відновлення порушеного права 

власності осіб у досудовому розслідуванні. 
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Як висновок, варто зазначити, що виявлені законодавчі прогалини та недоліки 

судової практики свідчать про необхідність внесення змін до КПК України щодо 

питання своєчасного судового захисту порушеного права власності особи в рамках 

досудового розслідування. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

1. Запропоновано предметом апеляційного оскарження ухвал слідчого судді в 

межах даного дослідження розуміти: 1) питання факту, тобто чи мало місце 

неправомірне обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні; 2) 

питання права, що має дворівневу структуру – невідповідність правовим вимогам, 

що ставляться до ухвал слідчого судді, а також стандартам (умовам) обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні. 

2. Констатовано, що розуміння поняття майна та права власності в 

українському законодавстві є набагато звуженим по відношенню до розуміння 

Європейського суду з прав людини, а також те, що поняття права власності у 

національному законодавстві є ширшим від поняття майнових прав. 

3. З’ясовано, що право власності не є абсолютним. За таких обставин виникає 

необхідність у виробленні стандартів (умов) обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні. 

4. На основі аналізу наукових джерел розроблено визначення обмеження 

права власності у кримінальному провадженні як такого тимчасового стану 

майнових кримінально-процесуальних правовідносин, за яких власник або 

володілець не може реалізувати всі правомочності щодо належного йому майна. 

5. Наголошено, що п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України звужує предмет оскарження. 

Відтак, запропоновано надання можливості апеляційного оскарження ухвали 

слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до 

речей і документів. Наголошено на тому, що надання тимчасового доступу до речей 
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і документів юридичної особи повинно обиратися слідчим суддею з певним 

застереженням, адже відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи. За 

результатами судової практики з’ясовано проблеми реалізації на практиці вимог ст. 

161 КПК України – тимчасового доступу до речей і документів, що передані на 

зберігання адвокату. Підтримано висловлену в науці кримінального процесу думку 

про необхідність надання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і 

документів, що містять нотаріальну таємницю та додатково обґрунтовано, що, 

вилучаючи оригінали документів, нотаріус фактично обмежується у здійсненні своєї 

професійної діяльності і, як наслідок – недоотримання очікуваного прибутку. 

6. Звертається увага на доцільності належного унормування порядку 

повернення майна, яке було вилучене, а також на процесуальному статусі осіб, на 

майно яких може бути накладено арешт. Вбачається, що запропонована у літературі, 

роз’ясненнях вищих судових інстанцій і, в результаті цього – судова практика щодо 

необхідності першочергового звернення з клопотання про скасування арешту майна, 

а вже потім у разі відмови – звернення з апеляційною скаргою, порушує право особи 

на захист та позбавляє її права вибору способів захисту порушеного права власності. 

7. Обґрунтовано необхідність внесення змін до КПК України щодо 

можливості обрання до підозрюваного відсторонення від посади не залежно від 

застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Запропоновано внести зміни до КПК України, що стосуються надання 

підозрюваному, обвинуваченому достатнього часу для ознайомлення із копією 

клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

відсторонення від посади. Наголошується на необхідності надання участі 

потерпілому та його представнику у судовому засіданні під час вирішення 

клопотання про відсторонення від посади. Констатовано, що особливої актуальним 

в аспекті забезпечення права власності підозрюваного набувають питання наслідків 

застосування відсторонення особи від посади. Звертається увага на доречність 

гарантування права особи на апеляційне оскарження ухвал слідчих суддів про 

продовження строку відсторонення від посади або відмову у ньому. 
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8. Підтримано висловлену в теорії кримінального процесу думку про те, що 

ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою має комплексний зміст. Обґрунтовано необхідність надання можливості 

апеляційного оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді застави як 

альтернативного триманню під вартою, а також як окремого запобіжного заходу. 

Розроблено критерії розмежування підстав та умов обрання застави як основного 

запобіжного заходу та як альтернативного триманню під вартою. Запропоновано 

можливість визначення розміру застави нижче визначених КПК України меж. 

Беручи до уваги компаративістський метод аналізу законодавства, наголошено на 

необхідності надання підозрюваному можливості апеляційного оскарження ухвали 

слідчого судді про повне або часткове звернення застави в дохід держави. 

9. З’ясовано, що ст. 309 КПК України не в достатньому обсязі гарантує право 

на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, в результаті постановлення яких 

обмежується право власності особи у досудовому розслідуванні. Відтак, набуває 

актуальності питання розширення об’єкту апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді щодо правомірності обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні – надання можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом та про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи. 

10. Обґрунтовується положення про те, що з метою забезпечення права на 

судовий захист власника, законного володільця майна або іншої особи, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування необхідно 

забезпечити можливість апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про 

відмову в задоволенні скарги про неповернення незаконно вилученого майна. 

Можливість своєчасного апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про дозвіл 

на обшук та про відмову в задоволенні скарги про неповернення незаконно 

вилученого майна є запорукою гарантування відновлення порушеного права 

власності осіб у досудовому розслідуванні. 

Положення даного розділу частково викладені у публікаціях автора [154], 

[156], [158], [160], [161], [163], [491], [494], [495], [496] та [497]. 



 

179 
 

 

РОЗДІЛ 3 

ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ НАЛЕЖНОЇ ПРАВОВОЇ ПРОЦЕДУРИ 

АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ УХВАЛ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО 

ПРАВОМІРНОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОСОБИ 

 

 

3.1. Суб’єкти права апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо 

правомірності обмеження права власності 

 

 

В умовах проведення перебудови кримінального судочинства та судової 

реформи в Україні особливої актуальності набуває можливість звернення до суду 

вищої інстанції з проханням перегляду судового рішення. Однією з умов реалізації 

такого права є належність особи до кола суб’єктів, які мають право звернутися із 

апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді, яка, на їх переконання, не відповідає 

вимогам, що ставляться до судових рішень (законності, обґрунтованості, 

вмотивованості та справедливості), а також стандартам (умовам) обмеження права 

власності особи у досудовому розслідуванні. В аспекті цього, вартує уваги думка О. 

М. Дзроздова про те, що доступність до правосуддя забезпечується наявністю прав і 

можливостей для звернення до суду, ініціювання судового розгляду [67, с. 11]. 

Актуальне питання теорії і практики також становить питання обсягу реалізації 

такого права. Значною мірою «запуск» механізму апеляційного перегляду ухвали 

слідчого судді залежить від волевиявлення особи (що в свою чергу підтверджує 

реалізацію засади диспозитивності у кримінальному провадженні), а також її 

процесуального статусу у досудовому розслідуванні. 

Однак, за результатами комплексного аналізу норм КПК України можна 

стверджувально говорити про вибірковість визначення законодавцем суб’єктів 

права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, зокрема і тих, що обмежують 

право власності особи у досудовому розслідуванні. Так, КПК України визначає у ст. 

310, що оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку, 
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однак Глава 31 («Провадження в суді апеляційної інстанції») жодним чином у 

спеціальній нормі не встановлює перелік осіб, які мають право на апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді. Вочевидь, у такому випадку необхідно керуватися 

загальною нормою – ст. 393 КПК України («Право на апеляційне оскарження»). Так, 

у ст. 393 КПК України передбачено, що апеляційну скаргу мають право подати: 1) 

обвинувачений, стосовно якого ухвалено обвинувальний вирок, його законний 

представник чи захисник – в частині, що стосується інтересів обвинуваченого; 2) 

обвинувачений, стосовно якого ухвалено виправдувальний вирок, його законний 

представник чи захисник – в частині мотивів і підстав виправдання; 3) 

підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 4) законний 

представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого 

вирішувалося питання про застосування примусового заходу виховного характеру, – 

в частині, що стосується інтересів неповнолітнього; 5) законний представник та 

захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових 

заходів медичного характеру; 6) прокурор; 7) потерпілий або його законний 

представник чи представник – у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в 

межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 8) цивільний позивач, його 

представник або законний представник – у частині, що стосується вирішення 

цивільного позову; 9) цивільний відповідач або його представник – у частині, що 

стосується вирішення цивільного позову; 9-1) представник юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, – у частині, що стосується інтересів юридичної 

особи; 9-2) фізична або юридична особа – у частині, що стосується її інтересів під 

час вирішення питання про долю речових доказів, документів, які були надані суду; 

третя особа – у частині, що стосується її інтересів під час вирішення питання про 

спеціальну конфіскацію; 10) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом 

[113]. 

Зважаючи на те, що п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України надає можливість 

оскарження «іншим особам у випадках, передбачених цим Кодексом», то в науковій 

літературі існує думка, що під вказаним формулюванням необхідно розуміти осіб, 

які мають право оскаржувати ухвали слідчого судді, перелік яких визначено у ст. 
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309 КПК України [116, с. 720]. Однак, така позиція може призвести до неоднакового 

застосування норм кримінального процесуального права, оскільки безпосередньо у 

ст. 309 КПК не передбачено суб’єктів права на апеляційне оскарження ухвал 

слідчого судді. Дійсно, ст. 309 КПК України не визначає окреме коло суб’єктів 

права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, втім, як і інші норми КПК 

України. Виключенням із такого правила є положення абз. 7 ч. 7 ст. 173 КПК 

України, де визначено, що підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право 

оскаржити судове рішення щодо арешту майна. Тому, можна ствердити, що у п. 10 

ст. 393 КПК України застосовано звужений законодавчий підхід через конструкцію 

норми «у випадках, передбачених цим Кодексом», адже таких випадків у КПК 

України обмаль, а точніше – лише один. Більш того, ст. 309 КПК України прямо 

суперечить: по-перше, нормам конституційного права, а саме ст. 55 Конституції 

України, якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і 

службових осіб; по-друге, загальним засадам кримінального судочинства – ч. 1 ст. 

24 КПК України («Кожному гарантується право на оскарження процесуальних 

рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, 

передбаченому цим Кодексом») Відтак, даний підхід уявляється таким, що потребує 

теоретичного аналізу та в подальшому пропозицій щодо законодавчого 

вдосконалення. Тому варто зупинитися на цьому більш детально. 

З приводу піднятого питання в юридичній літературі існують два підходи до 

його вирішення: 

1) пропозиція про доцільність доповнення ч. ч. 1, 2 ст. 309 КПК України щодо 

кожної ухвали слідчого судді положенням про те, кому надається право оскаржити її 

в апеляційному порядку [78, с. 138]; 

2) положення про те, що апеляційну скаргу мають право подати інші особи у 

випадках, передбачених КПК України необхідно замінити на можливість подання 

апеляційної скарги іншими особами, інтересів яких стосується судове рішення [105, 

30; 84, с. 252]. 
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Нами підтримується висловлена думка науковців другого підходу в силу того, 

що така конструкція створить реальні умови для забезпечення можливості 

апеляційного оскарження у випадку порушення права власності особи. 

В аспекті цього варто звернутися також і до міжнародного досвіду. Так, КПК 

Республіки Казахстан у ч. 3 ст. 414 визначає, що оскаржити постанову суду вправі 

також особи, які не є сторонами у даній справі, однак постанова стосується їх прав і 

законних інтересів [293]. Аналогічні положення містяться також у ч. 1 ст. 384 КПК 

Естонської Республіки [299], п. 6 ч. 1 ст. 401 КПК Республіки Молдови [294] та ч. 1 

ст. 389-1 КПК Російської Федерації [297]. 

Відмітимо, що ст. 393 КПК України обумовлює віднесення осіб до суб’єктів 

права на апеляційне оскарження наявністю двох критеріїв – 1) юридичною 

зацікавленістю; 2) процесуальним статусом особи під час кримінального 

провадження. 

Так, можливість звернення особи до суду за захистом обумовлена наявністю у 

неї юридичної заінтересованості. Юридична заінтересованість – це об’єктивний 

зв’язок між рішенням у даній справі і передбачуваними правами, обов’язками і 

охоронюваними законом інтересами особи [57, с. 50]. Вартує уваги думка В. Т. 

Маляренка про те, що такий інтерес зачіпається тоді, коли прямо або 

опосередковано рішення та судження вступної, мотивувальної та резулятивної 

частини рішення мають значення для суб’єкта апеляційного оскарження у 

правовому, фізичному, матеріальному або моральному відношенні [139, с. 372]. У 

випадку ж апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи варто говорити про матеріально-правову 

заінтересованість, яка полягає у прагненні домогтися для себе відновлення 

порушеного права власності, тобто відновити певний стан або не допустити його 

порушення. Тому лише факт порушення або недотримання закону слідчим суддею, 

що не має наслідком завдання шкоди майновим правам особи не є підставою для 

звернення з апеляційною скаргою, відтак потрібно констатувати наявність 

причинно-наслідкового зв’язку постановленої ухвали слідчого судді та порушеного 

права власності особи. 
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Проблемою постає те, що за окремими особами КПК України взагалі не 

регламентує можливість апеляційного оскарження порушеного права власності. Такі 

особи, здебільшого, не мають зацікавленості у кінцевому результаті кримінального 

провадження. Зокрема, це стосується і суб’єктів оскарження, право власності яких 

обмежено рішенням слідчого судді, а саме: 1) власника або законного володільця 

майна (як фізичної, так і юридичної особи), у володінні яких знаходяться речі і 

документи та до яких надано слідчим суддею дозвіл на тимчасовий доступ з 

можливістю їх вилучення або ж дозвіл на обшук; 2) особи, на майно яких накладено 

арешт, або інші особи, у володінні яких перебуває майно; 3) особи, які володіють 

тимчасово вилученим майном; 4) третьої особи, щодо майна якої вирішується 

питання про арешт; 5) фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння; 6) представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження; 7) заставодавця, тощо. Така ситуація прямо суперечить проголошеній 

Конституцією України засаді рівності всіх учасників судового процесу перед 

законом і судом (п. 1 ч. 1 ст. 129). Відтак, варто приєднатися до думки О. М. 

Артамонова, за якою таких осіб доцільно визнавати суб’єктами права на скаргу в 

кримінальному процесі, за умови, що рішеннями, діями чи бездіяльністю будуть 

порушуватись їхні права [23, с. 103]. Більш того, Вищий спеціалізований суд 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ України у п. 15 листа «Про деякі 

питання порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового 

розслідування» від 9 листопада 2012 року № 1640/0/4-12 визначив, що для 

вирішення питання про те, чи має особа право звертатись із апеляційною скаргою на 

ухвалу слідчого судді, необхідно враховувати, чи стосується оскаржувана ухвала 

прав, свобод, інших інтересів особи, яка звертається із апеляційною скаргою [205]. 

У розвиток вказаного слушним є зауваження І. О. Антонова та Г. М. Васильєвої, 

котрі пропонують визнавати суб’єктами оскарження й інших осіб (наприклад, 

добросовісних набувачів, а також інших учасників цивільно-правових відносин, 

якщо оскаржувані дії (бездіяльність) і рішення можуть суттєво змінити умови 
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цивільно-правового договору; організації, співробітники яких вчинили злочини, 

пов’язані з виконанням своїх службових обов’язків, і для яких цей факт спричиняє 

певну відповідальність (наприклад, пожежа на складі) [19, c. 49]. У такому випадку 

особа повинна обґрунтувати своє право на апеляційне оскарження посиланням на те 

як постановлена ухвала слідчого судді обмежує право власності особи у досудовому 

розслідуванні. 

Необхідно також наголосити, що особа вправі подати апеляційну скаргу на 

ухвалу слідчого судді незалежно від того чи брала вона участь у розгляді справи у 

першій інстанції. Зокрема, Судова палата у кримінальних справах Верховного Суду 

України у постанові від 3 березня 2016 року вказала, що кожному гарантується 

право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду в порядку, 

передбаченому КПК України, а також право на перегляд ухвали суду, що стосується 

прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня незалежно від того, чи брала 

така особа участь у судовому розгляді. Дотримання вказаних засад є гарантією 

реалізації права на доступ до правосуддя, а відтак повернення апеляційної скарги 

судом апеляційної інстанції означає нехтування вказаними засадами, а також 

свідчить про те, що таке рішення постановлено без дотримання вимоги 

справедливості судового розгляду, приписів ст. 370 КПК щодо законності та 

обґрунтованості судового рішення, що є істотним порушенням вимог кримінального 

процесуального закону і підставою для його скасування [186]. Таку правову позицію 

підтримано і в постанові Першої судової палати Касаційного кримінального суду 

Верховного суду від 27 лютого 2018 року [184]. 

Щодо процесуального статусу особи, яка вправі подати апеляційну скаргу 

необхідно зазначити наступне. Так, Н. Р. Бобечко вважає, що, враховуючи зміст ч. 2 

ст. 24 та ч. 3 ст. 21 КПК України, для захисту свої прав і свобод у судах вищих 

інстанцій суб’єкт кримінальних процесуальних відносин не обов’язково повинен 

мати статус учасника кримінального провадження, головне, щоб ухвалені судові 

рішення стосувалися його прав, свобод чи інтересів [31, с. 105]. Варто звернути 

увагу і на той факт, що у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2694/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#2694
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кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 

здійснення досудового розслідування» від 16 листопада 2017 року № 2213-VIII ч. 1 

ст. 3 КПК України було доповнено п. 16-1, у якому визначено нового учасника 

кримінального провадження – «інша особа, права чи законні інтереси якої 

обмежуються під час досудового розслідування». Так, іншою особою, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування слід вважати 

особу, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, 

визначені Кодексом [194]. 

Також важливим питанням є конструкція ст. 309 КПК України. Зокрема, ч. ч. 

1, 2 ст. 309 КПК України визначають перелік ухвал слідчого судді, що підлягають 

апеляційному оскарженню на досудовому розслідуванні, а ч. 3 цієї ж статті вказує, 

що «скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення 

проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді». Як 

визначалося раніше, ст. 309 КПК України залишає поза увагою досить значний 

перелік ухвал слідчого судді щодо обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні, котрі не можуть бути на цій стадії оскаржені, а особа вправі подати в 

подальшому заперечення на таку ухвалу під час підготовчого провадження вже в 

суді. Однак, ч. 2 ст. 314 КПК України зазначає, що підготовче судове засідання 

відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його 

представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та 

законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження [113]. Відтак, особа, що не 

належить до даного переліку (приміром, власник або законний володілець майна (як 

фізичної, так і юридичної особи), у володінні яких знаходяться речі і документи та 

до яких було надано слідчим суддею дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх 

вилучення або ж дозвіл на обшук; заставодавець; особа; на майно якої накладено 

арешт) взагалі позбавлені можливості заявити заперечення у підготовчому судовому 

засіданні, більш того, вони навіть не будуть повідомлені судом про дату та час 

такого судового засідання. 
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Актуальним постає питання можливості апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді, зокрема, потерпілим, його представником чи законним 

представником. Зважаючи на те, що єдиним «дороговказом» у визначенні суб’єктів 

права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді є положення ст. 393 КПК 

України, де у п. 7 визначене право потерпілого подати апеляційну скаргу у частині, 

що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ним в суді 

першої інстанції, тому постає питання про реальну можливість реалізації такого 

права, якщо участь таких осіб взагалі не передбачена при розгляді відповідного 

клопотання у суді першої інстанції, однак рішення, що прийняте за результатами 

такого розгляду напряму обмежує право власності таких осіб. Приміром, при 

розгляді клопотання про відсторонення підозрюваного від посади, а також 

обмеження у користуванні спеціальним правом не передбачена можливість участі 

потерпілого, його представника чи законного представника. Практика засвідчує, що 

досить часто заробітна плата від обійманої посади або кошти, отримані в результаті 

здійснення спеціального права (приміром, права підприємницької діяльності, 

керування транспортним засобом або судном, полювання) становлять єдине джерело 

фінансового доходу підозрюваного, а тому у випадку заподіяння майнової шкоди 

потерпілому – останній напряму зацікавлений у результатах розгляду такого 

клопотання. Відтак, необхідним бачиться закріплення можливості участі такого 

учасника кримінального провадження у судовому засіданні. Однак, як вже 

зазначалося, ставити можливість подання апеляційної скарги в залежність з 

фактичною участю під час судового розгляду відповідних клопотань слідчим 

суддею не досить доцільно. У такому випадку варто керуватися вищезгаданими 

положеннями ч. 2 ст. 24 («Гарантується право на перегляд вироку, ухвали суду, що 

стосується прав, свобод чи інтересів особи, судом вищого рівня в порядку, 

передбаченому цим Кодексом, незалежно від того чи брала така особа участь у 

судовому розгляді») та ч. 3 ст. 21 («Кожен має право на участь у розгляді в суді 

будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, 

передбаченому цим Кодексом») КПК України. 
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Слід більш детально зупинитись на дослідженні можливості апеляційного 

оскарження третьою особою на майно якої може бути накладено арешт. З’ясування 

окресленого питання пов’язується із понятійним визначенням третьої особи в КПК 

України, що несе у собі певну законодавчу недосконалість. Так, відповідно до абз. 2 

ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона 

набула його безоплатно або за вищу або нижчу ціну ринкової вартості і знала чи 

повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у 

пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України [113]. 

Згідно з ч. 4 ст. 96-2 КК України гроші, цінності, в тому числі кошти, що 

знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших 

фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній 

конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, 

обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного 

діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані 

неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу 

ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає 

будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті [111]. Варто 

підтримати думку, що була висловлена провідними вченими Є. Л. Стрельцовим, І. 

В. Гловюк, І. І. Чугуниковим, котрі відзначили про: по-перше, недоцільність 

подвійного понятійного визначення третьої особи в КПК в одному контексті – як 

суб’єкта, до якого застосовується захід забезпечення кримінального провадження, в 

іншому – за змістовними ознаками набуття майна, щодо якого може бути 

застосована спеціальна конфіскація; по-друге, суб’єктивний елемент стосовно 

набуття майна в матеріальному та процесуальному законодавстві відрізняється, 

оскільки за КК України – це особа, яка «знала або повинна була і могла знати, що 

таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1–4 ч. 1 ст. 96-2», а за 

КПК України – особа, яка «знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає 

будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1–4 частини першої статті 96-2 КК 

України». Як видається, положення КК України встановлюють більш жорсткі 

вимоги щодо володіння інформацією про характер майна [271, с. 7]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran546#n546
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Отже, постає питання процесуальних можливостей захисту права власності 

таких осіб. Як раніше наголошувалося, у науковій літературі вказується про такі 

способи захисту права власності осіб, на майно яких накладено арешт: можливість 

апеляційного оскарження ухвали про арешт майна та звернення з клопотанням про 

скасування арешту майна у порядку ст. 174 КПК України [280, с. 182-187; 42, с. 65-

68; 133, с. 83-86]. Крім того, слід зазначити, що в разі накладення арешту на майно з 

метою забезпечення збереження речових доказів, особа, на майно якої накладено 

арешт, може не мати процесуального статусу у кримінальному провадженні в межах 

якого було накладено арешт. В цьому аспекті актуальним є питання щодо 

визначення суб’єктів, які можуть оскаржити ухвалу слідчого судді про накладення 

арешту на майно, оскільки чинна редакція Глави 17 та 31 КПК України обмежує 

суб’єктів, які можуть подати апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді про 

накладення арешту на майно лише підозрюваним, обвинуваченим та третьою 

особою. На підставі аналізу ст. 393 КПК України можна зробити висновок, що 

власника або володільця майна як суб’єкта апеляційного оскарження на майно якого 

накладено арешт під час досудового розслідування у зазначеній статті немає. Відтак, 

слід керуватись універсальною нормою, яка визначена в п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК 

України, відповідно до якої апеляційну скаргу можуть подати інші особи у 

випадках, передбачених Кодексом. Таким випадком виступає абз. 7 ч. 7 ст. 173 КПК 

України, який передбачає, що право на оскарження судового рішення щодо арешту 

майна мають підозрюваний, обвинувачений та треті особи. Однак, аналіз вказаних 

положень КПК України дозволяє зробити висновок, що власника або володільця 

майна, який не має процесуального статусу у кримінальному провадженні в межах 

якого було накладено арешт на майно, позбавлено права на апеляційне оскарження 

ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно. У зв’язку з цим виникає 

запитання: як власнику або володільцю майна захистити свої права та законні 

інтереси? З даного питання в абз. 3 п. 1 постанови Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про 

судову практику в справах про зняття арешту з майна» від 3 червня 2016 року № 5 

вказується, що за наявності кримінального провадження власник чи інший 
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володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, 

невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після 

підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому 

числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на 

звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які 

безпосередньо стосуються її прав, обов’язків чи законних інтересів, у порядку, 

передбаченому статтями 174, 539 Кримінального процесуального кодексу України, 

до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок [213]. У розвиток даної теми, І. В. 

Гловюк зазначає про необхідність встановлення в КПК України більш загальної 

норми, що  стосується права на оскарження рішення щодо арешту майна, а саме: 

особа, на майно якої накладено арешт, її захисник, законний представник, 

представник мають право оскаржити судове рішення щодо арешту майна [47, с. 

159]. 

В аспекті цього судова практика засвідчує наступне. Так, в переважній 

більшості апеляційні суди відкривають провадження за апеляційними скаргами 

власників або інших володільців майна на ухвали слідчих суддів про накладення 

арешту на майно та розглядають їх [375; 368; 376; 372; 373]. Приміром, ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 25 травня 2016 року було розглянуто апеляційну 

скаргу власника майна на ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду міста 

Києва від 29 квітня 2016 року про накладення арешту на квартиру [374]. Також, 

ухвалою Апеляційного суду Одеської області задоволено апеляційну скаргу 

власника майна та скасовано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. 

Одеси від 19 липня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора Одеської 

місцевої прокуратури №1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до 

ЄРДР за №42017162010000065 від 12 липня 2017 року, про арешт майна, із 

забороною розпоряджатися та використовувати зазначені земельні ділянки [380]. 

З приводу окресленого вартує уваги і компаративістський досвід 

врегулювання даного питання. Так, відповідно до ст. 156 КПК Грузії ухвала суду 

про накладення арешту на майно оскаржується в порядку, передбаченому ст. 207 

Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 207 КПК Грузії ухвала про застосування, зміну або 
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скасування запобіжного заходу протягом 48 годин з моменту її винесення може бути 

одноразово оскаржена прокурором або обвинуваченим у слідчої колегії 

Апеляційного суду. Адвокат має право подати скаргу тільки тоді, коли 

обвинуваченим є неповнолітній або обвинувачений має фізичні або психічні вади, 

що робить неможливим отримання його згоди [292]. Також, відповідно до п. 4 ч. 1 

ст. 107 КПК Республіки Казахстан в ході досудового розслідування підозрюваний, 

його захисник, законний представник, потерпілий, його законний представник, 

представник вправі оскаржити, а прокурор опротестувати постанову слідчого судді 

про накладення або відмову в накладенні арешту на майно [293]. Отже, можна 

ствердити, що КПК Грузії та Республіки Казахстан, на відміну від вітчизняного 

КПК, застосовують більш звужений підхід до визначення суб’єктів права на 

апеляційне оскарження рішення про арешт майна на стадії досудового 

розслідування. 

Ухвала слідчого судді може у певних випадках обмежувати право власності 

цивільного позивача. Вартує уваги можливість апеляційного оскарження ухвали 

слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності у досудовому 

розслідуванні цивільним позивачем та його представником чи законним 

представником у випадку відмови в задоволенні клопотання про арешт майна. Так, 

відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого 

судді, суду має право звернутися, зокрема, цивільний позивач з метою забезпечення 

цивільного позову. У п. 8 ч. 1 ст. 393 КПК України зазначається, що апеляційну 

скаргу мають право подати цивільний позивач, його представник або законний 

представник – у частині, що стосується вирішення цивільного позову. Натомість абз. 

7 ч. 7 ст. 173 КПК України передбачає, що право на оскарження судового рішення 

щодо арешту майна мають лише підозрюваний, обвинувачений та треті особи. 

Проблема співвідношення абз. 7 ч. 7 ст. 173 та ст. 393 КПК ставала вище предметом 

аналізу, тож варто зупинитися на інших питаннях, що пов’язані з можливістю 

апеляційного оскарження відмови у задоволенні клопотання про арешт майна. Так, 

відповідно до положень ч. 1 ст. 171 КПК України, правом звернутися до слідчого 

судді, суду із клопотанням про арешт майна наділені прокурор або слідчий за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1294/ed_2016_02_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#1294
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погодженням з прокурором, натомість цивільний позивач має право самостійного 

звернення з клопотанням про арешт майна лише з метою забезпечення цивільного 

позову. Тобто, у випадку, якщо цивільний позивач, його представник чи законний 

представник не звертався до слідчого судді із клопотанням про арешт майна з метою 

забезпечення цивільного позову, а із апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів 

вбачається, що до слідчого судді з клопотанням про арешт майна звертався слідчий 

за погодженням із прокурором або прокурор, то в такому разі цивільний позивач, 

його представник чи законний представник не є суб’єктом права на апеляційне 

оскарження ухвали слідчого судді, передбаченої п. 9 ч.1 ст. 309 КПК України (про 

відмову у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна). Однак, слід 

наголосити, що така ситуація не позбавляє права цивільного позивача звернутися до 

слідчого судді з клопотанням про арешт майна підозрюваного з метою забезпечення 

цивільного позову і в подальшому, у разі незгоди із прийнятим слідчим суддею 

рішенням – оскаржити його в апеляційному порядку. Висловлене підтверджується і 

судовою практикою, зокрема ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 13 

квітня 2016 року, якою саме в силу таких обставин було повернуто апеляційну 

скаргу цивільному позивачу [402]. 

Цивільний позивач зацікавлений в результаті вирішення питання про арешт 

майна, однак лише в тій частині, що стосується забезпечення цивільного позову, 

тобто можливості в майбутньому відшкодування завданих збитків кримінальним 

правопорушенням. 

Щодо можливості апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

представниками юридичної особи, необхідно зазначити наступне. Відповідно до п. 

10 ч. 3 ст. 64-1 КПК України представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження має право оскаржувати рішення слідчого судді, зокрема про арешт 

майна юридичної особи. Пункт 9-2 ч. 1 ст. 393 КПК України визначає серед 

суб’єктів права на апеляційне оскарження фізичну або юридичну особу – у частині, 

що стосується її інтересів під час вирішення питання про долю речових доказів, 

документів, які були надані суду, а також третю особа – у частині, що стосується її 

інтересів під час вирішення питання про спеціальну конфіскацію [113]. Тобто, як 
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правильно зазначив Н. Р. Бобечко, законодавець відмежовує фізичних та юридичних 

осіб від третіх осіб. Однак такий підхід, на думку науковця, є суперечливим та 

непослідовним, адже згідно з ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою може бути 

будь-яка фізична або юридична особа, щодо майна якої вирішується питання про 

арешт. Також про фізичних та юридичних осіб йдеться і в ч. 9 ст. 100 КПК України, 

що регламентує вирішення питання речових доказів і документів, наданих суду [31, 

с. 103]. 

Правом на апеляційне оскарження наділений і законний представник 

представленої особи (підозрюваного, потерпілого, цивільного позивача). У такому 

випадку апеляційна скарга може подаватися як на захист права власності 

представленої особи, так і самого законного представника. Законний представник 

вправі оскаржити ухвалу слідчого судді і тоді, коли він не брав участі у судовому 

розгляді відповідного клопотання слідчим суддею. Однак, у таких випадках, 

одержавши апеляційну скаргу, суддя-доповідач повинен перевірити факт такого 

законного представництва. 

Серед суб’єктів права на апеляційне оскарження вагому роль відіграє 

захисник. Він залучений до кримінального процесу з волі або за згодою 

підзахисного та, водночас, являється процесуально самостійним суб’єктом. У 

випадках виникнення розбіжностей з підзахисним у способах захисту захиснику 

необхідно враховувати вимоги п. 1 ч. 2 ст. 21 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI, де визначено, що 

адвокату забороняється використовувати свої права в супереч правам, свободам та 

законним інтересам клієнта [191]. Відтак, захисник у випадку необхідності подання 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді та відповідну правову позицію повинен 

узгодити зі своїм підзахисним, тим самим дотримуючись вимог п. 3 ч. 2 ст. 21 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» – «адвокату 

забороняється займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо 

адвокат упевнений у самообмові клієнта» [191]. Однак, у такому випадку слушним є 

зауваження Н. Р. Бобечка про те, що, якщо захисник переконаний у неправосудності 

судового рішення, в його ухваленні з порушенням прав, свобод та інтересів його 
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підзахисного, то подання апеляційної скарги є не лише його правом, але й 

обов’язком. Сприяти виявленню та виправленню судової помилки, допущеної не на 

користь свого підзахисного – його прямий професійний обов’язок, що випливає зі 

змісту ч. 1 ст. 47 КПК України [31, с. 91]. Слід відмітити, що подання апеляційної 

скарги захисником, не виключає можливості її подання самим підзахисним і, 

відповідно – навпаки. Проте ч. 1 ст. 403 КПК України закріплює положення про те, 

що захисник вправі відмовитися від апеляційної скарги лише за згодою свого 

підзахисного [113], натомість згоди підзахисного на зміну чи доповнення до 

апеляційної скарги захисника, який брав участь у розгляді клопотання слідчим 

суддею, захиснику, який вступив у процес на стадії апеляційного провадження, КПК 

не передбачає. 

Варто також відзначити, що особа, майнових інтересів якої стосується ухвала 

слідчого судді також має право на правову допомогу, незалежно від наявності 

певного процесуального статусу у кримінальному провадженні. Судова практика, у 

такому випадку, є підтвердженням цьому. Так, під час обшуку в особи було 

вилучено майно і в подальшому слідчим суддею в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України 

було накладено арешт на таке майно. На ухвалу слідчого судді представниками 

володільця майна, які є адвокатами, було подано апеляційну скаргу. Однак 

апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження, мотивуючи таке 

рішення тим, що згідно п. 10 ст. 393 КПК України, представник володільця майна не 

є суб’єктом апеляційного оскарження вказаної ухвали слідчого судді та повернув 

апеляційну скаргу на підставі п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України. Зазначене рішення було 

оскаржене в касаційному порядку. Касаційний кримінальний суд Верховного суду у 

постанові від 8 лютого 2018 року вказав, що, закріпивши право будь-якої фізичної 

особи на правову допомогу, конституційний припис «кожен є вільним у виборі 

захисника своїх прав» (ч. 1 ст. 59 Конституції України) за своїм змістом є загальним 

і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших 

фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту 

своїх прав та законних інтересів. Право на оскарження судових рішень у судах 

апеляційної та касаційної інстанцій є складовою конституційного права особи на 

http://protokol.com.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_393/
http://protokol.com.ua/ua/kriminalniy_protsesualniy_kodeks_ukraini_stattya_399/
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судовий захист, яке гарантується визначеними Конституцією України основними 

засадами судочинства і являється обов’язковими для всіх форм судочинства та 

судових інстанцій. Тому, незважаючи на те, що особи, на майно яких накладено 

арешт статусу підозрюваних не набули, рішення слідчого судді щодо накладення 

арешту на майно, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку у них, обмежує 

їх права і дає право на захист своїх прав та законних інтересів як особисто, так 

(виходячи з конституційного принципу) і шляхом укладення угоди з адвокатом, 

який має право в інтересах довірителя вчиняти певні процесуальні дії, зокрема 

оскаржувати судові рішення, що стосуються прав та законних інтересів довірителя 

[187]. 

Підводячи підсумок, варто зазначити, що опитані нами респонденти 

відзначили, що положення ст. 393 КПК України вибірково забезпечують право осіб на 

апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, зокрема, 96 % опитаних (282 особи із 293) 

(Додаток Б до роботи). 

Отже, виходячи з наведеного, можна стверджувати, що кримінальне 

процесуальне законодавство, яке регламентує питання суб’єктів права на апеляційне 

оскарження ухвал слідчого судді щодо обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні, потребує подальшого вдосконалення і, відповідно, 

внесення змін. Такими суб’єктами мають виступати усі особи, права та інтереси 

яких порушені, незалежно від їх процесуального статусу та участі під час розгляду 

відповідного клопотання слідчим суддею. В підтвердження даної пропозиції варто 

звернути увагу на врегулювання питання суб’єктів права на апеляційне оскарження 

іншими процесуальними кодексами України. Для прикладу, у ч. 1 ст. 352 ЦПК 

України визначено, що «учасники справи, а також особи, які не брали участі у 

справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) 

обов’язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої 

інстанції повністю або частково» [485]. Такий підхід закріплено і в ч. 1 ст. 254 ГПК 

України та ч. 1 ст. 293 КАС України [91]. 

Положення ст. 393 КПК України не враховують достатньою мірою 

особливості суб’єктного складу апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, 
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особливо тих, що обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні. 

Тому, зважаючи на положення ст. 55 та п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України, ч. 3 ст. 

21 та ст. 24 КПК України, компаративістський досвід, результати проведеного 

опитування, а також порядок визначення суб’єктів права на апеляційне оскарження 

іншими вітчизняними процесуальними кодексами, вбачається за необхідне змінити 

п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України та викласти його наступним чином: 

«10) інші особи, прав, свобод чи інтересів яких стосується оскаржуване судове 

рішення, незалежно від того чи брала така особа участь у судовому розгляді» 

(Додаток Г). 

 

 

3.2. Порядок і строки подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 

 

 

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого 

судді подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Тобто, КПК України 

встановлює спрощений порядок апеляційного оскарження ухвал слідчого судді. 

Дана ситуація пов’язана із скороченими строками апеляційного оскарження, а також 

дотриманням строків досудового розслідування, адже, в загальному КПК України 

встановлює, що подача апеляційної скарги на судові рішення, ухвалені судом 

першої інстанції здійснюється через суд, який ухвалив таке судове рішення (п. 1 ч. 1 

ст. 395 КПК України). Якщо апеляційна скарга подана не до суду, а в інші державні 

органи, вона не вважається належним чином поданою. Однак, КПК України не 

надає відповіді що робити суду, якщо апеляційна скарга, що подана на ухвалу 

слідчого судді подана через суд першої інстанції. Натомість відповідь на це 

міститься у підзаконному нормативно-правовому акті – Інструкції з діловодства у 

місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст 

Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим та Вищому 

спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що 

затверджена наказом Державної судової адміністрації України від 17 грудня 2013 
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року № 173. Так, у п. 2.5 даної Інструкції вказано, що помилково доставлені до суду 

документи пересилаються адресату, якщо його місцезнаходження відоме, або 

повертаються відправнику разом із супровідним листом за підписом керівника 

апарату суду або визначеної ним відповідальної особи протягом не більш як двох 

днів. 

Апеляційна скарга вважається поданою, якщо вона: 1) відправлена поштою та 

на конверті є штемпель установи зв’язку з датою відправлення; 2) доставлена до 

канцелярії суду та зареєстрована там; 3) доставлена до адміністрації органу чи 

установи виконання покарань або до медичного закладу та зареєстрована там [80]. 

Після надходження до відповідного апеляційного суду апеляційна скарга 

підлягає обов’язковій реєстрації в автоматизованій системі документообігу суду, яка 

здійснюється в день надходження працівниками його апарату. До автоматизованої 

системи документообігу суду в обов’язковому порядку вносяться: дата надходження 

матеріалів, скарги, клопотання, заяви або іншого процесуального документа, 

прізвище особи, стосовно якої подані документи, та їх суть, прізвище 

(найменування) особи (органу), від якої (якого) надійшли документи, прізвище 

працівника апарату суду, який здійснив реєстрацію, інформація про рух судових 

документів, дані про суддю, який здійснював судове провадження, та інші дані, 

передбачені Положенням про автоматизовану систему документообігу суду, 

затвердженим Радою суддів України за погодженням з Державною судовою 

адміністрацією України (ч. 2 ст. 35 КПК України) [113]. 

Згідно з п. 2.3 уже згаданої Інструкції з діловодства за зверненням апелянта на 

першій сторінці копії апеляційної скарги, працівник апарату суду проставляє штамп 

суду із зазначенням дати отримання документа, своєї посади, прізвища та підпису і 

повертає копію особі, яка її подала [80]. 

Протягом строку апеляційного оскарження матеріали кримінального 

провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. Крім того, у цей строк суд 

зобов’язаний надати учасникам судового провадження за їх клопотанням 

можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження (ч. 4 ст. 395 

КПК України) [113]. Однак, по відношенню до апеляційного оскарження ухвал 
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слідчого судді, останніми формулювання даної норми сприймається неоднозначно. 

Зокрема, певна частина слідчих суддів вважає, що подані на розгляд слідчому судді 

клопотання, скарги чи заяви про відвід у досудовому розслідуванні не можна 

вважати матеріалами кримінального провадження в силу вимог ч. 1 ст. 317 КПК 

України, яка визначає, що документи, інші матеріали, надані суду під час судового 

провадження його учасниками, судові рішення та інші документи і матеріали, що 

мають значення для цього кримінального провадження, долучаються до 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності і є матеріалами кримінального провадження (кримінальною 

справою) [113]. Також на думку працівників апарату суду зазначена раніше 

Інструкція з діловодства визначає, що реєстрація та облік судових справ у місцевому 

загальному суді здійснюються згідно з відповідними індексами, де, зокрема, індекс 

«1-кп» присвоюється обвинувальним актам, клопотанням про застосування 

примусових заходів медичного характеру, клопотанням про застосування 

примусових заходів виховного характеру, клопотанням про звільнення від 

кримінальної відповідальності, матеріалам кримінального провадження 

(кримінальній справі), натомість індекс «1-кс» – клопотанням слідчого, прокурора 

чи адвоката, скаргам на дії, рішення чи бездіяльність слідчого, прокурора, заявам 

про відвід [80]. Тобто, зважаючи на наведені положення, можна дійти до висновку, 

що: 1) на розгляд слідчому судді не подаються так звані «матеріали кримінального 

провадження», оскільки на час розгляду відповідного клопотання слідчим суддею 

вони фактично знаходяться в органі досудового розслідування; 2) слідчий суддя 

приймає рішення не в межах кримінального провадження (кримінальної справи), а в 

– судовій справі за результатами розгляду клопотань, скарг, заяв про відвід. 

Відтак, спірним є положення другого речення ч. 4 ст. 395 КПК України, яке 

визначає, що протягом строку на апеляційне оскарження за клопотанням учасників 

кримінального провадження суд зобов’язаний надати можливість ознайомитися з 

матеріалами кримінального провадження. Однак, у такому випадку постає цілком 

логічне питання: чи доцільно надавати окрім оскаржуваної ухвали слідчого судді 
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можливість ознайомлення із самою судовою справою, тобто матеріалами, що в ній 

містяться, адже досить часто такі матеріали містять у собі результати негласних 

слідчих (розшукових) дій, а також інші відомості, що на час розгляду клопотання 

слідчим суддею становлять таємницю досудового розслідування? Варто відмітити, 

що дані матеріали не варто вважати такими, що у процесуальному розумінні 

знаходяться у провадженні слідчого судді, оскільки вони надані йому лише в 

обґрунтування поданого клопотання, скарги або заяви. Крім того, за таких обставин 

проблемним питанням є поширення дії ч. 2 ст. 317 КПК України («Після 

призначення справи до судового розгляду головуючий повинен забезпечити 

учасникам судового провадження можливість ознайомитися з матеріалами 

кримінального провадження, якщо вони про це заявлять клопотання»), адже дані 

положення стосуються вже підготовчого судового провадження у першій інстанції. 

Також друге речення ч. 4 ст. 395 КПК України оперує словосполученням «учасники 

судового провадження», залишаючи поза законодавчим врегулюванням осіб, які не 

брали участі під час розгляду клопотання слідчим суддею, однак прийнятим 

рішенням було вирішено питання про їхні права, свободи чи інтереси. Приміром, на 

практиці досить часто трапляються випадки апеляційного оскарження ухвали про 

арешт майна власником або володільцем, коли таке клопотання розглядалося 

слідчим суддею без його судового виклику. 

Враховуючи вищевикладене, слідчі судді при надходженні заяви про 

ознайомлення з матеріалами судової справи мотивують свою відмову у реалізації 

такого права у зв’язку з неможливістю поширення дії положень ч. 4 ст. 395 КПК 

України на випадки апеляційного оскарження ухвал слідчого судді під час 

досудового розслідування. За такої ситуації слідчими суддями надається лише 

можливість ознайомлення із самою ухвалою. В підтвердження даної думки слідчі 

судді також інколи зазначають про вимоги ч. 1 ст. 27 КПК України – учасники 

судового провадження, а також особи, які не брали участі у кримінальному 

провадженні, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи 

обов’язки, не можуть бути обмежені у праві на отримання в суді як усної, так і 

письмової інформації щодо результатів судового розгляду та у праві на 



 

199 
 

 

ознайомлення з процесуальними рішеннями й отримання їх копій (виокремлення 

шрифтом моє – Т. М.) [113]. 

Відтак, проблема, пов’язана з наданням можливості ознайомлення із 

матеріалами судової справи, що перебуває у провадженні слідчого судді потребує 

законодавчого вирішення. Водночас, слідчі судді повинні усвідомлювати, що 

відмову у цьому можна розцінювати як істотне порушення прав людини і 

основоположних свобод, зокрема, порушення права на захист. 

Тому, задля усунення неоднозначної судової практики та належного 

забезпечення права осіб на ознайомлення з матеріалами судової справи з метою 

звернення з апеляційною скаргою, доцільним бачиться внесення змін до ч. 4 ст. 395 

КПК України та викладення її слідуючим чином: 

«4. Протягом строку апеляційного оскарження матеріали судової справи за 

результатами розгляду слідчим суддею клопотань, скарг чи заяв про відвід, а також 

матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У 

цей строк суд зобов’язаний за клопотанням учасників судового провадження, а 

також інших осіб, прав, свобод чи інтересів яких стосується оскаржуване судове 

рішення, незалежно від їх участі у судовому розгляді, надати можливість 

ознайомлення із матеріалами судової справи або матеріалами кримінального 

провадження» (Додаток Г). 

Щодо строків апеляційного оскарження ухвал слідчого судді варто зазначити 

наступне. Так, встановлення в КПК України таких строків обумовлене 

забезпеченням законних інтересів і прав суб’єктів кримінального процесу. Суворе 

дотримання такого виду строків неможливе без розуміння правил їх обчислення. 

Відтак, при визначенні початку обчислення строку апеляційного оскарження 

важливо точно знати момент, з якого починається його перебіг. Так, у відповідності 

до п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може 

бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення. Однак, з даного положення є 

певні виключення. Як відзначає Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ, у ч. 3 ст. 395 КПК України визначено особливі 

випадки обчислення строків апеляційного оскарження, перебіг яких починається з 



 

200 
 

 

дня отримання особою копії судового рішення: 1) якщо ухвалу слідчого судді було 

постановлено без виклику особи, яка її оскаржує та 2) з моменту вручення копії 

судового рішення особі, яка перебуває під вартою [202]. Проте норми КПК України 

жодним чином не дають відповіді як бути у випадку визначення початку перебігу 

строку апеляційного оскарження у разі проголошення слідчим суддею лише 

вступної та резулятивної частин ухвали? Тому думається за доцільне доповнити ч. 3 

ст. 395 КПК України новим абзацом та викласти його наступним чином: 

«Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну 

частину ухвали суду або слідчого судді, зазначений строк обчислюється з дня 

складення повного судового рішення» (Додаток Г до роботи). 

Необхідно також брати до уваги і положення ст. 116 КПК України, яка 

визначає, що строк не вважається пропущеним, якщо апеляційна скарга до його 

закінчення здана на пошту, адміністрації місця попереднього ув’язнення, медичного 

або психіатричного стаціонару, спеціальної навчально-виховної установи. 

Актуальності набуває питання визначення початку перебігу строку 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді у випадку, якщо таке рішення 

слідчого судді ухвалене без участі особи-апелянта, однак, яка належним чином 

викликалася в судове засідання. Відмітимо, що КПК України відповіді на це 

питання не надає. Існує лише норма абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, яка визначає, 

що якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка його 

оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня 

отримання нею копії судового рішення [113]. З приводу піднятого питання 

Верховний суд України неодноразово висловлювався у своїх постановах, тим 

самим, запровадивши усталений підхід до розуміння цього. Приміром, у постанові 

Верховного суду України від 1 жовтня 2015 року визначено, що «не викликає 

труднощів визначення строку апеляційного оскарження ухвал слідчого судді тоді, 

коли він прямо зазначений у законі. Проте, у тих випадках, коли початок перебігу 

строку не позначено, ним слід вважати момент учинення тієї процесуальної дії або 

настання події, що спричиняє виникнення відповідного процесуального обов’язку, 

для виконання якого і встановлюється цей строк. Тобто для особи, яка оспорює 
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рішення слідчого судді, ухвалене за викликом цієї особи, але без її участі, початком 

(початковим моментом) перебігу строку для подання апеляційної скарги є момент 

проголошення такого рішення» [185]. Дану правову позицію в подальшому було 

підтримано і в постанові Верховного суду України від 24 березня 2016 року [189]. 

Також під час аналізу строків апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

не можна залишити поза увагою питання початку перебігу строку апеляційного 

оскарження для тих осіб, які не брали участі у судовому розгляді, однак 

оскаржувана ухвала стосується їхнього порушеного права власності. Як засвідчує 

практика, такі особи дізнаються про певні правообмеження у реалізації 

правомочностей власника або володільця майна після спливу строку на апеляційне 

оскарження. Переважна більшість випадків пов’язані із ситуацією, коли особа-

власник звертається за наданням нотаріальних послуг з метою вчинення правочину, 

однак отримує в результаті відмову у здійсненні будь-яких нотаріальних дій в силу 

наявності накладеного арешту на майно. За правилами ч. 7 ст. 173 КПК України у 

разі відсутності під час оголошення ухвали фізичної або юридичної особи щодо 

майна якої вирішується питання про арешт, копія такої ухвали слідчого судді 

надсилається не пізніше наступного робочого дня після постановлення. Однак, якщо 

особа не проживає за зареєстрованим місцем або тривалий час відсутня у місці свого 

проживання чи реєстрації, вона не може бути вчасно проінформована про існування 

накладеного арешту на її майно. Тому, за таких обставин особа вправі порушити 

питання перед судом апеляційної інстанції про поновлення строку на апеляційне 

оскарження (п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України), який, в свою чергу, не вправі відмовити 

у цьому. 

В науці існує думка, що диференціація строків на апеляційне оскарження не 

сприяє можливості реалізації суб’єктами апеляційного оскарження свого 

конституційного права на подання апеляційних скарг. Приміром, О. Ю. Костюченко 

пропонує встановити єдиний строк апеляційного оскарження [107, с. 45-46]. Однак, 

з такою думкою дозволимо собі не погодитися, адже встановлення 5-денного строку 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді обумовлене певними обставинами: 1) 

оскаржуваним видом судового рішення – ухвалою слідчого судді, яка в порівнянні з 
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вироком суду чи ухвалою про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, містить значно менший обсяг матеріалів для ознайомлення з 

метою складення та подання апеляційної скарги; 2) часовими рамками досудового 

розслідування; 3) характером правообмежень особи, що потребують своєчасного 

відновлення; 4) реалізацією засади процесуальної економії. 

Зауважимо, що зарубіжне кримінальне процесуальне законодавство 

неоднаково підходить до врегулювання окресленого питання. Для прикладу, КПК 

Киргизької Республіки визначає, що скарга на постанову слідчого судді подається в 

апеляційний суд протягом 10 діб з дня винесення оскаржуваного рішення [289]. Такі 

ж положення містяться і в КПК Естонської Республіки та Республіки Таджикистану 

[299; 295]. Натомість КПК Республіки Казахстану встановлює, що апеляційна 

(приватна) скарга, протест можуть подаватися протягом 15 діб з дня оголошення 

рішення, що оскаржується [293]. 

Варто підтримати думку Н. Р. Бобечка, котрий вважає, що встановлення 

п’ятиденного строку для подання апеляційної скарги на ухвали слідчих суддів 

вимагає від суб’єктів права на апеляційне оскарження відповідної оперативності 

реагування та обґрунтування своєї правової позиції. В силу того, що ця група 

судових рішень пов’язана з обмеженням конституційних прав і свобод людини, то 

п’ятиденний строк цілком відповідає фізичним можливостям суб’єктів права на 

апеляційне оскарження звернутися до суду апеляційної інстанції. Апеляційне 

оскарження судових рішень, що ухвалюються під час досудового провадження, 

повинно відбуватися протягом розумно коротких інтервалів часу з урахуванням 

строку досудового слідства. Цей строк для апеляційного оскарження ухвал слідчих 

суддів забезпечує оперативність та невідкладність вирішення питань про 

відновлення порушених прав і свобод заінтересованих осіб [31, с. 124]. Однак, за 

результатами проведеного в межах даного дослідження опитування, 90 % 

працівників органів прокуратури та практикуючих адвокатів встановлений КПК 

України 5-денний строк на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді вважають 

недостатнім для подачі апеляційної скарги (Додаток Б). 



 

203 
 

 

Отже, строк апеляційного оскарження ухвал слідчого судді має бути 

належним – 1) не бути занадто тривалим задля унеможливлення затягування 

процесу та 2) не бути надмірно коротким, щоб особи, які бажають оскаржити ухвалу 

слідчого судді могли здійснити передбачені КПК України для цього дії. 

Встановлення та дотримання строків апеляційного оскарження ухвал слідчого судді 

є передумовою здійснення ефективного кримінального судочинства, уникнення 

фактів затягування відновлення порушеного права власності особи у випадку 

прийняття слідчим суддею незаконного, необґрунтованого, невмотивованого 

рішення та такого, яке не відповідає стандартам (умовам) правомірності обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні і, як наслідок – підвищення рівня 

довіри до судової гілки влади в Україні. 

Тому, беручи до уваги положення ч. 1 ст. 113 КПК України, які визначають 

поняття процесуальних строків, під строком апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності особи у досудовому 

розслідуванні варто розуміти встановлений КПК України проміжок часу, в межах 

якого особа вправі реалізувати своє право на апеляційне оскарження ухвали 

слідчого судді, яке на її переконання, не відповідає вимогам, що ставляться до 

судових рішень (законності, обґрунтованості, вмотивованості та справедливості), а 

також яким неправомірно обмежено її право власності. 

 

 

3.3. Форма і зміст апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 

 

 

Приводом для апеляційного оскарження є подача апеляційної скарги. Як 

зазначалося раніше, КПК 1960 року оперував поняттям «апеляція» і надавав йому 

розуміння у п. 15 ст. 32 як подання прокурора і скарга учасника процесу про 

скасування або зміну судового рішення в апеляційному порядку [117, с. 94]. На 

сьогодні, дане поняття стає предметом уваги науки кримінального процесу та 

засвідчує його багатоманітне розуміння. Так, В. І. Теремецький під апеляцією 
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(скаргою учасника процесу або подання прокурора) розуміє процесуальний 

документ, поданий особою як стороною у процесі, в якому міститься прохання 

перевірити в апеляційному порядку правосудність вироку або іншого рішення, 

постановленого судом першої інстанції [277, с. 75]. Є. В. Большаков надає наступне 

визначення апеляції: це скарга (документ), за допомогою якої особа, незадоволена 

письмовим рішенням судді, постановленого в порядку судового контролю на 

досудовому слідстві, вправі клопотати про скасування чи зміну вказаного рішення 

до суду апеляційної інстанції [33, с. 126]. Відмітимо, що означені точки зору щодо 

розуміння поняття апеляційної скарги були висловлені в період дії КПК України 

1960 року та не враховували особливості апеляційного оскарження ухвал слідчого 

судді. Натомість після проведення реформи кримінального процесу у 2012 році та 

враховуючи положення наразі діючого КПК, висловлена думка щодо розуміння 

апеляційної скарги як заснованого на законі звернення сторін та інших осіб, 

інтересів яких стосується судове рішення, до суду апеляційної інстанції з приводу 

порушення своїх або представлених прав, свобод та інтересів, допущеного під час 

досудового або (та) судового провадження [31, с. 125]. Існує також пропозиція про 

те, що застосування законодавцем терміну «апеляційна скарга» не повною мірою 

відповідає суті апеляційного звернення, де суть останнього полягає у вимозі 

апелянта, який не погоджується із прийнятим судовим рішенням місцевого суду 

перевірити таке рішення на предмет законності. Тобто апелянти не скаржаться на дії 

місцевого суду, а вимагають перевірки судового рішення судом апеляційної 

інстанції, тому більш коректно застосовувати термін «апеляційна вимога» [131, с. 

103-104]. Відтак, наведені підходи щодо розуміння поняття апеляційної скарги 

стають підгрунттям для авторського трактування поняття апеляційної скарги на 

ухвалу слідчого судді щодо правомірності обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні як звернення суб’єктів права на апеляційне оскарження 

ухвал слідчого судді до суду апеляційної інстанції з дотриманням визначеної КПК 

України належної правової процедури з вимогою усунення порушеного слідчим 

суддею права власності особи на досудовому розслідуванні. 
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Стаття 396 КПК України встановлює вимоги до форми та змісту апеляційної 

скарги. Тому, як зазначає В. Т. Маляренко, в апеляційній скарзі мають бути 

відображені не емоції, а конкретні правові формулювання, оскільки саме від них 

залежать відповідні правові наслідки [139, с. 388]. На теренах науки пропонується 

класифікація таких законодавчо визначених вимог. Зокрема, на думку Є. О. 

Борисової та П. І. Шевчука, апеляції сторін повинні містити загальні та спеціальні 

реквізити. До загальних реквізитів вчені відносять назву суду, якому адресується 

апеляція (тобто її адресата), відомості про особу, яка подає апеляцію, підпис 

апелянта. До спеціальних реквізитів – обов’язкову вказівку на рішення, що 

оскаржується, суд, який його постановив, дату постановлення, межі оскарження, 

вказівку на те, у чому полягає незаконність та (або) необґрунтованість рішення, 

прохання апелянта та докази, якими він обґрунтовує свої вимоги, тощо. Зазначені 

реквізити апеляції складають її зміст – внутрішню форму [34, с. 83; 506, с. 51]. 

Стаття 396 КПК України встановлює внутрішні та зовнішні вимоги (вимоги щодо 

змісту та форми), яким повинна відповідати апеляційна скарга. Таку ж класифікацію 

проводить у своїх роботах і Н. Р. Бобечко [21, с. 68; 31, с. 125-126]. 

У науковій літературі існують різні погляди щодо структури апеляційної 

скарги. На думку Г. М. Омельяненко, апеляція складається з чотирьох частин: 

вступної, описової, мотивувальної та резолютивної [165, с. 430]. У свою чергу, Н. С. 

Чувашова пропонує виділяти вступну, мотивувальну, прохальну та заключну [504, с. 

12-13]. Однак, підтримуємо переважну більшість вчених, котрі справедливо 

вважають, що апеляційна скарга структурно повинна складатися з трьох частин: 

вступної, описово-мотивувальної (мотивувальної) та резолютивної (заключної) [51, 

с. 101; 270, с. 89; 277, с. 77-79; 31, с. 127-128]. 

У вступній частині зазначається, в який суд подається апеляційна скарга та від 

якої особи, із вказівкою її процесуального статусу, місця проживання або 

місцезнаходження. Якщо апеляційну скаргу складає захисник або представник, то у 

цій частині необхідно зазначити, в інтересах якого учасника судового провадження 

вона подається. Вступна частина повинна містити назву самого процесуального 

документа – «Апеляційна скарга» [31, c. 127]. В апеляційній скарзі також мають 
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бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові особи, яка звертається з апеляційною 

скаргою. Необхідно враховувати, що такі дані повинні бути вказані повністю, без 

скорочень або зазначення прізвища та ініціалів. Особливу увагу слід приділяти 

засобам зв’язку та адресі електронної пошти [20, с. 17], а також повній офіційній 

назві суду апеляційної інстанції, якому адресується апеляція. 

В описово-мотивувальній частині вказуються: назва судового рішення, яке 

оскаржується, та найменування суду, що його ухвалив, наводяться обставини 

кримінального провадження, викладаються доводи на обґрунтування апеляційної 

скарги та вказівка на те, в чому, на думку апелянта, полягає неправосудність 

судового рішення, здійснюється посилання на статті КПК України, які 

регламентують подання апеляційної скарги, підстави для перевірки судового 

рішення в апеляційному порядку та рішення апеляційної інстанції за наслідками 

апеляційного розгляду. Приміром, ухвалою Апеляційного суду Вінницької області 

від 7 жовтня 2016 року апеляційну скаргу було залишено без руху. Суддя в 

мотивувальній частині свого рішення зазначив, «що апеляційна скарга повинна 

містити вказівку на те, у чому полягає незаконність чи необґрунтованість 

оскаржуваного рішення і доводи на підтвердження такої позиції. Особа, що подає 

скаргу, зобов’язана зазначити, які існують підстави для скасування або зміни 

судового рішення, та навести обґрунтування своєї позиції. Тобто особа, яка подає 

апеляційну скаргу повинна зазначити конкретні порушення процесуального закону 

встановлені ст. 409 КПК України та конкретизовані в ст. 411-412, того ж Кодексу, 

що є підставами для скасування судового рішення, і постановлення нової ухвали, які 

на його думку були допущені судом при постановленні судового рішення, що 

оскаржується, та привести конкретні докази й аргументи в обґрунтування своєї 

позиції. Разом з цим, із змісту апеляційної скарги вбачається, що Особою_1 не 

наведено доводів на підтвердження своїх вимог, не вказано, які саме норми 

процесуального права було порушено судом першої інстанції при постановленні 

ухвали, у чому полягає необґрунтованість судового рішення, та підстави 

передбачені процесуальним законом для скасування рішення суду першої інстанції» 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3012/ed_2016_10_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3012
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3024/ed_2016_10_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#3024
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[314]. Аналогічним прикладом є також і інші ухвали апеляційних судів за 

наслідками подачі апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді [320] та [317]. 

Тобто дана частина апеляційної скарги являється основною і найдокладнішою, 

яка містить фактичний і правовий аналіз оскаржуваних положень [165, с. 431], 

відтак, конкретні порушення права власності особи та їх належне обґрунтування. 

Наявність в апеляційній скарзі описово-мотивувальної частини дає можливість суду 

апеляційної інстанції зрозуміти, з огляду на які обставини, апелянт дійшов висновку 

про неправосудність судового рішення, і вирішив перевірити його доводи [31, c. 

127].  

Відмітимо ,що вивчення судової практики дало змогу виділити такі основні 

порушення права власності особи у досудовому розслідуванні, що стають приводом 

для подачі особами апеляційної скарги про перегляд ухвал слідчого судді: 

- надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів філій, 

представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів юридичної особи; 

- надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів фізичних та 

юридичних осіб, не беручи до уваги часові рамки вчиненого кримінального 

правопорушення; 

- невідповідність ухвали слідчого судді вимогам ст. 164 КПК України, а саме: 

відсутність відомостей про форму тимчасового доступу до речей і документів, а 

також даних фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати 

тимчасовий доступ до речей і документів; 

- недотримання вимог КПК України щодо кола осіб, на майно яких може 

накладатися арешт; 

- неврахування слідчими суддями при накладенні арешту на майно вимог ч. 12 

ст. 170 КПК України щодо заборони використання житлового приміщення особами, 

які на законних підставах там проживають; 

- неврахування при обранні заходу забезпечення у виді відсторонення від 

посади наявності обставин, що дають підстави вважати, що перебування 

підозрюваного на посаді дозволить знищити чи підробити речі чи документи, які 

мають значення для досудового розслідування, впливати на свідків, іншим чином 
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здійснювати вплив на кримінальне провадження, а також відсутність конкретних 

даних про підлеглих, на яких підозрюваний може вплинути, документи, що може 

знищити чи підробити; 

- задоволення клопотань слідчих, прокурорів, які порушують питання про 

відсторонення від посади після спливу значного часу з моменту повідомлення особі 

про підозру; 

- недотримання вимог п. 3 ч. 2 ст. 157 КПК України щодо наслідків 

відсторонення від посади для інших осіб, а також для самого підозрюваного; 

- обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення 

альтернативного розміру застави; 

- неврахування майнового стану підозрюваного та обрання слідчими суддями 

завідомо непомірного розміру застави як альтернативного запобіжного заходу 

триманню під вартою; 

- відсутність в ухвалах слідчих суддів належного обґрунтування «виключного 

випадку» визначення розміру застави, що значно перевищує визначений в КПК 

України максимальний її розмір; 

- неврахування вимог галузевого законодавства, що підтверджує існування у 

підозрюваного документів, що посвідчують право керування транспортним засобом 

або судном, полювання чи здійснення підприємницької діяльності у випадку 

обрання заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового 

обмеження у користуванні таким правом; 

- неврахування наслідків тимчасового обмеження у користуванні спеціальним 

правом для інших осіб та для самого підозрюваного, особливо, коли кошти, 

отримані від користування певним спеціальним правом становлять єдине джерело 

доходу; 

- відсутність в ухвалах слідчих суддів про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння конкретних відомостей про речі, документи або осіб, які планують 

відшукати; осіб, яким належить житло чи інше володіння або осіб, у фактичному 

володінні яких воно знаходиться, а також відсутність вказівки про мету проведення 

обшуку; 
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- неврахування слідчими суддями при вирішенні питання про арешт майна 

визначеного КПК України особливого режиму вилучення електронних 

інформаційних систем. 

Тобто окреслені порушення права власності особи у досудовому розслідуванні 

зумовлені різноманітними правозастосовними помилками системного: 1) 

матеріально-правового та 2) процедурного характеру. 

У заключній або резулятивній частині апеляційної скарги повинно 

зазначатися, яке рішення, повинен ухвалити суд апеляційної інстанції, наводиться 

перелік матеріалів, що додаються, а також ставиться дата складання апеляційної 

скарги та підпис особи, яка її подала. В. І. Теремецький вважає, що висновок, якого 

дійшла особа у своїй апеляції, є тим проханням, яке вона подає до суду апеляційної 

інстанції; він повинен бути виражений та сформульований точно і максимально 

визначено [277, с. 87]. Наголосимо, що вимоги особи, яка подає апеляцію, повинні 

узгоджуватися з положеннями законодавства та доводами, що наведені в описово-

мотивувальній частині апеляційної скарги. Прохання апелянта має бути 

сформульоване з урахуванням того, які рішення суд апеляційної інстанції вправі 

ухвалити. Так, у відповідності до ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками 

апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції 

має право: залишити ухвалу без змін; скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу 

[113]. До слова відмітимо, що рішення про залишення ухвали без змін суд 

апеляційної інстанції повинен прийняти тоді, коли встановить, що вимоги особи, яка 

подає апеляційне скаргу, не суперечать обставинам кримінального провадження. 

Суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу слідчого судді, коли 

встановить її незаконність, необґрунтованість чи невмотивованість. У даному 

випадку цей суд зобов’язаний постановити нову ухвалу з приводу питань, які 

вирішувалися у скасованій ним ухвалі. Оскільки більшість рішень слідчого судді, 

які підлягають апеляційному оскарженню відповідно до ст. 309 КПК України, є 

альтернативними, суд апеляційної інстанції повинен обрати відповідний варіант 

рішення слідчого судді у кожній конкретній ситуації: наприклад, відмову у 

продовженні строку тримання під вартою замість його продовження, арешт майна 
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замість відмови в арешті майна, тощо [115, с. 216]. Тобто зі змісту п. 2 ч. 3 ст. 407 

КПК України випливає, що, приміром, скасувавши ухвалу слідчого судді про 

відмову у застосуванні заходів кримінального процесуального примусу, 

апеляційний суд має повноваження постановити ухвалу про її обрання. Вважаємо, 

що таке положення прямо суперечить ч. 4 ст. 176 КПК України, в якій зазначено, що 

під час досудового розслідування будь-який запобіжний захід застосовується саме 

слідчим суддею. Тому з метою усунення наведеної суперечності, вважаємо, що таке 

повноваження суду апеляційної інстанції за результатами перегляду ухвал слідчого 

судді повинне бути вилучене з норм КПК України та змінено можливістю 

скасування ухвали і поверненням на новий судовий розгляд слідчому судді з 

відповідними подальшими вказівками. З огляду на викладене, доцільним бачиться 

внесення змін до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України та викладення його в такій редакції: 

«скасувати ухвалу і призначити новий розгляд слідчим суддею» (Додаток Г). 

Повертаючись до питання даного підрозділу, відзначимо, що резолютивна 

частина апеляції не повинна містити протиріч, альтернативних вимог. Приміром, 

недопустимим є у випадку апеляційного оскарження ухвали слідчого судді про 

застосування запобіжного заходу у виді тримання від вартою з можливістю 

внесення застави, прохання про скасування тримання під вартою та обрання щодо 

підозрюваного домашнього арешту або ж зменшення визначеного слідчим суддею 

розміру застави. 

Якщо в апеляційні скарзі зазначаються обставини, які не були досліджені у 

суді першої інстанції, або докази, які не подавалися суду першої інстанції, то в ній 

зазначаються причини цього (ч. 4 ст 396 КПК України). До апеляційної скарги та 

доданих до неї письмових матеріалів надаються копії в кількості, необхідній для їх 

надіслання сторонам кримінального провадження та іншим учасникам судового 

провадження, інтересів яких стосується апеляційна скарга. Варто звернути увагу, що 

цей обов’язок не поширюється на підозрюваного, який перебуває під домашнім 

арештом або тримається під вартою (ч. 6 ст. 396 КПК України) [113]. 

Відмітимо, що відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 396 КПК України в апеляційній скарзі, 

якщо апелянт вважає за необхідне, повинно зазначатися клопотання про дослідження 
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доказів. Однак, чомусь КПК України залишає поза законодавчим врегулюванням чітке 

закріплення в межах ст. 396 інших за своїм характером клопотань особи, що подає 

апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді. Зокрема, не встановлює прямої вказівки 

подання клопотання про порушення питання відновлення строку на апеляційне 

оскарження, у випадку його пропуску, а лише у п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України зазначає, 

що апеляційна скарга повертається, якщо вона подана після закінчення строку 

апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення 

цього строку. На практиці, апелянтом подається таке клопотання одночасно з 

апеляційною скаргою і не входить до її змістовного складу. Зважаючи на це, існує 

необхідність внесення змін до п. 5 ч. 2 ст. 396 КПК України та викладення його 

наступним чином: 

«5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів, а 

також  про поновлення строку на апеляційне оскарження» (Додаток Г). 

Як зазначається в науці кримінального процесу, до скарги можуть бути додані 

документи, які мають відношення до справи, однак КПК України не визначає їх 

кола, що є цілком зрозумілим, оскільки не можна нормативно закріпити перелік 

документів, які можуть подаватися особами, що оскаржують відповідне рішення. До 

числа таких документів можна віднести довідки з місця роботи (навчання), довідку 

про стан здоров’я, склад сім’ї (наявність на утриманні дітей чи осіб похилого віку), 

доходи і т.д. У випадку подання захисником таких документів (їх додання до 

апеляційної скарги), їх необхідно пронумерувати (Додаток № 1, № 2 і т.д.), вказавши 

у скарзі перед підписом наявність додатків, перелік і назви, їх кількість, кількість 

аркушів, на яких міститься кожен з них [175, с. 78]. 

Наголосимо, що ст. 396 КПК України не містить прямої вимоги додавати до 

апеляційної скарги копію судового рішення, що оскаржується. У п. 6 ч. 2, ч. 6 ст. 

396 КПК України йдеться про перелік матеріалів, які додаються, до яких належать 

копії оскаржуваних рішень суду. Однак в цьому аспекті варто приєднатися до думки 

О. С. Кашки про доцільність закріплення цього обов’язку суб’єктів права на 

апеляційне оскарження у ст. 396 КПК України [87, с. 118]. 
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У відповідності до ч. 5 ст. 396 КПК України апеляційна скарга підписується 

особою, яка її подає, а якщо її подає захисник, представник потерпілого, то до неї 

додаються належним чином оформлені документи, що підтверджують його 

повноваження відповідно до вимог КПК України [113]. Так, ухвалою Апеляційного 

суду Вінницької області від 31 грудня 2014 року апеляційну скаргу було залишено 

без руху через те, що в порушення приписів ч. 5 ст. 396 КПК України, захисник не 

надав документів про підтвердження його повноваження, відповідно до вимог ч. 2 

ст. 45 КПК України (відсутні відомості про внесення до Єдиного реєстру адвокатів 

України, адвоката Науменка В.Б.) [346]. В аспекті цього відмітимо, що КПК України 

не встановлює вимог, що мають бути відображені в апеляційній скарзі щодо 

підтвердження процесуального статусу апелянта-власника майна, однак судова 

практика йде таким чином. Приміром, ухвалою Апеляційного суду Вінницької 

області від 16 грудня 2016 року апеляційну скаргу голови приватного підприємства 

«АТЕК Турбів» на ухвалу Вінницького місцевого суду Вінницької області від 28 

жовтня 2016 року про накладення арешту на майно, залишено без руху. Суддя 

обґрунтував своє рішення тим, що апелянт не надала до суду установчих 

документів, які б підтверджували її повноваження як голови підприємства [319]. 

Апелянтам також необхідно звертати увагу, що КПК України не передбачає 

подання спільної апеляційної скарги. 

Відмітимо, що апеляційна скарга повинна бути грамотно побудована, 

відповідати юридичній термінології, що використовується у законодавстві. 

Апелянту доцільно толерантно вдаватися до критики оскаржуваного судового 

рішення. 

Відтак, ст. 396 КПК України закріплює формальні вимоги до змісту 

апеляційної скарги, недотримання яких тягне за собою залишення апеляційної 

скарги без руху із наданням відповідного строку для усунення недоліків, а у разі 

невиконання такої вимоги у встановлений строк – апеляційний суд вправі повернути 

таку апеляційну скаргу, постановивши про це відповідну ухвалу. В результаті 

встановлення таких вимог відбувається трансформація свободи оскарження в силу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2915/ed_2014_12_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#2915
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_365/ed_2014_12_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#365
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того, що апелянт залежить від рівня власної юридичної обізнаності або можливості 

отримання кваліфікованої юридичної допомоги. 

Отже, існуючі вимоги до апеляційної скарги є об’єктивно виправданими, вони 

дисциплінують суб’єктів права на оскарження, являються вектором під час 

складання апеляції, а також сприяють правильному розумінні суддями та іншими 

учасниками вимог апеляційної скарги. 

 

 

3.4. Відмова від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, її зміна і 

доповнення 

 

 

Право на апеляційне оскарження реалізується за допомогою подачі 

апеляційної скарги. Однак, КПК України закріплює також додаткові механізми 

реалізації права особи на апеляційне оскарження, такі як зміна, доповнення та 

відмова від апеляційної скарги. 

В основі відмови, зміни чи доповнення апеляційної скарги лежать зміни, що 

відбулися у внутрішньому переконанні особи стосовно змісту та обсягу оскарження 

рішення суду першої інстанції [115, с. 205]. 

Зміна апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді означає її трансформацію, 

що може стосуватися змісту, правової позиції, висунення інших вимог, 

обґрунтування апеляційних вимог на основі інших підстав, тощо. 

Відповідно до ч. 3 ст. 403 КПК України, до початку апеляційного розгляду 

особа, яка подала апеляційну скаргу має право змінити та/або доповнити її [113]. 

Відтак, КПК України надає можливість змінити раніше подану апеляційну скаргу 

повністю або частково. Приміром, часткова зміна апеляційних вимог може 

відбуватися у формі зміни аргументації, що викладена в описово-мотивувальній 

частині апеляційної скарги; зміни однієї або декількох підстав для скасування і 

постановлення нової ухвали за результатами перегляду ухвали слідчого судді; зміна 

однієї з апеляційних вимог у резулятивній (заключній) частині апеляційної скарги. 
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Натомість повна зміна можлива через повну зміну описово-мотивувальної частини, 

а також вимог, що містяться в резулятивній частині основної (первинної) 

апеляційної скарги. 

Як визначає ч. 4 ст. 403 КПК України, «внесення до апеляційної скарги змін, 

які тягнуть за собою погіршення становища обвинуваченого, за межами строків 

апеляційного оскарження не допускається» [113]. У випадку ж оскарження ухвал 

слідчого судді говорити про погіршення становища обвинуваченого є недоцільним, 

адже у даній стадії кримінального провадження такий учасник відсутній. Натомість, 

варто вести мову про інтереси підзахисних осіб у випадку здійснення захисту 

адвокатом. 

Також особа, яка подала апеляційну скаргу вправі її доповнити. КПК України 

не ставить у пряму залежність можливість подачі доповнень з визначеними для 

цього підставами. Доповнення апеляційної скарги відбувається з метою більш 

детального та повного аналізу матеріалів судової справи, розширення відповідних 

аргументів та порушень права власності особи прийнятою ухвалою слідчого судді. 

Однак, такі доповнення можуть в результаті змінювати спрямованість апеляційної 

скарги, оскільки є похідними від основної апеляційної скарги. Вважаємо, що 

виникнення права на доповнення апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 

пов’язане із: виявленням нових аргументів порушень кримінального процесуального 

закону при обранні слідчим суддею певного заходу кримінального процесуального 

примусу, що пов’язаний із обмеженням права власності особи у досудовому 

розслідуванні; відсутність у матеріалах судової справи протоколу судового 

засідання, що необхідне для додаткового обґрунтування вимог апеляційної скарги; у 

випадку заміни захисника після подачі апеляційної скарги, якщо захисник, що 

вступив у процес вбачає додаткові підстави для обґрунтування апеляційних вимог, 

які не були раніше зазначені в апеляційній скарзі; наявність поданих апеляційних 

скарг інших учасників. 

За такої ситуації постає логічне питання: чим відрізняється зміна апеляційної 

скарги від її доповнення? Так, на думку В. І. Теремецького якщо доповнення до 

апеляції мають на меті, наприклад, більш переконливо обґрунтувати висновки і 
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вимоги первинної апеляції шляхом викладення додаткових доводів, міркувань, то 

при її зміні не тільки можуть бути наведені нові аргументи, зазначені інші 

порушення закону, а й змінена її сутність (зміст) і, відповідно, вимоги (прохання) 

апелянта щодо наслідків розгляду апеляції, тобто напрям первинної апеляції як у 

частині, так і в цілому [277, с. 134]. Схожу думку висловила і О. В. Батрин, на 

переконання якої основним чинником, що відрізняє зміну апеляції від її доповнення, 

є зміна апелянтом своєї правової позиції у справі, що може відбуватися в результаті 

зміни аргументації, викладеної в мотивувальній частині апеляційної скарги, зміни 

однієї або декількох зазначених в апеляційній скарзі підстав для скасування рішення 

суду першої інстанції та ухвалення нового рішення або його зміни з відповідним їх 

обґрунтуванням, зміни предмета своїх вимог, викладених у резолютивній частині 

апеляційної скарги [27, с. 171]. Додамо, що основною ознакою, що відрізняє подачу 

змін до апеляційної скарги від доповнень є факт зміни правової позиції, відтак її 

зміна не можлива при подачі доповнень до апеляційної скарги. Водночас, при 

поданні доповнень апелянт не може бути обмежений доводами первинної 

апеляційної скарги. Подані доповнення до апеляційної скарги не мають 

самостійного значення і повинні розглядатися судом апеляційної інстанції у 

поєднанні з первинною апеляційною скаргою. Тому, якщо апеляційна скарга в силу 

відповідних підстав була залишена без руху, повернута або суддя-доповідач 

відмовив у відкриті апеляційного провадження – подані доповнення до апеляційної 

скарги і, відповідно, зміни втрачають своє процесуальне значення. 

Як засвідчує практика, додаткові механізми подачі апеляційної скарги через її 

доповнення або зміну стають в нагоді суб’єктам права на апеляційне оскарження у 

випадках, коли оскаржувана ухвала слідчого судді ще не отримана, однак строк 

апеляційного оскарження почав спливати. Тому виходом із такої ситуації стає 

подача основної апеляційної скарги в межах строків апеляційного оскарження, а вже 

в подальшому апелянт змінює або доповнює її. 

Подані зміни та доповнення до апеляційної скарги повинні бути належним 

чином обґрунтовані. Позитивним досвідом регулювання даного питання є вимоги ч. 

1 ст. 303 КАС України, де визначено, що особа, яка подала апеляційну скаргу, має 
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право доповнити чи змінити її протягом строку на апеляційне оскарження, 

обґрунтувавши необхідність таких змін чи доповнень [91]. Така вимога надасть 

можливість апеляційному суду оцінити доводи поданих змін та доповнення до 

апеляційної скарги з позиції їх обґрунтованості і, як результат – доцільності. Тому, 

пропонуємо за аналогією із КАС України, внести зміни до першого речення ч. 3 ст. 

403 КПК України та викласти його наступним чином: 

«До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну скаргу, має 

право змінити та/або доповнити її, обґрунтувавши необхідність таких змін чи 

доповнень» (Додаток Г). 

Подаючи зміни чи доповнення до апеляційної скарги, особа тим самим може 

змінити межі апеляційних вимог. 

Відмітимо, що можливість використання додаткових механізмів права на 

апеляційне оскарження не ставить у залежність з дотриманням строків на таке 

оскарження. Іншими словами, доповнення, зміна та відмова від апеляційної скарги 

можливі і після спливу строку апеляційного оскарження. 

Актуальним питанням постає порядок та часові межі реалізації особою права 

на внесення змін та доповнень до апеляційної скарги. Як визначає КПК України, 

вказані процесуальні дії особа вправі здійснити до початку апеляційного розгляду. У 

такому разі суд апеляційної інстанції за клопотанням осіб, які беруть участь у 

апеляційному розгляді, надає їм час, необхідний для вивчення зміненої апеляційної 

скарги і подання заперечень на неї [113]. Звідси можна зробити висновок, що 

законом не визначено конкретних строків, тому у кожному окремо взятому випадку 

суд апеляційної інстанції визначає необхідний час, виходячи із обставин справи. 

Однак, з іншої сторони ч. 3 ст. 403 КПК України за своїм характером є дискусійною, 

адже ніяк не обмежує особу у подачі змін і доповнень перед самим початком 

судового засідання в суді апеляційної інстанціїї. Вказане, як зазначає Н. Р. Бобечко, 

«може істотно порушити права інших учасників судового провадження, а також 

ускладнити роботу самої апеляційної інстанції. Адже учасників судового 

провадження, несподівано для них, ставлять перед фактом подання доповнення до 

апеляційної скарги чи її зміни перед самим початком апеляційного розгляду, не 
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маючи можливості належно підготуватися до захисту своїх або представлених прав 

та інтересів. Та й для самого суду апеляційної інстанції необхідний час для вивчення 

відповідних доповнень та змін. Вихід з цієї ситуації знаходять у відкладенні 

апеляційного розгляду та наданні часу учасникам судового провадження для 

ознайомлення з доповненнями і змінами до апеляційної скарги» [31, с. 146]. Тому 

вартує уваги пропозиція О. В. Острогляда про те, що для нормальної підготовки до 

судового розгляду необхідно внести зміни до КПК України та встановити 

конкретний строк, до настання якого можливо подати зміни чи доповнення до 

апеляційної скарги. Таким строком, на думку науковця, може бути строк в три доби 

до початку розгляду справи в апеляційному суді [175, с. 111]. 

КПК України не встановлює жодних вимог щодо процесуальної форми 

фіксації доповнень та змін до апеляційної скарги. В науці кримінального процесу 

існують різні бачення до вирішення вказаного питання. Так, Н. С. Чувашова вважає, 

що необхідно до доповнень та змін до апеляційної скарги ставити такі ж вимоги, що 

і до первинних апеляційних скарг [504, с. 68]. Натомість, на переконання В. І. 

Теремецького, таким процесуальним документом повинна бути письмова заява, в 

якій має міститися прохання апелянта, звернене до суду апеляційної інстанції, про 

доповнення або зміну раніше поданої апеляції, та, окрім вимог, передбачених у 

законі щодо подання первинної апеляційної скарги, із змісту доповнень та змін до 

апеляції повинно бути зрозуміло: до якого суду вона подається; хто подає апеляцію; 

на доповнення якої апеляції вони подаються; які нові доводи і відомості, що їх 

підтверджують, обумовлюють зміну первинної апеляції; у чому полягає зміна вимог, 

заявлених раніше суду апеляційної інстанції [277, с. 149]. На наше переконання, 

варто приєднатися до останньої позиції, адже дотримання таких вимог значно 

полегшить роботу суддів апеляційної інстанції. Більш того, позитивним в частині 

цього є положення ч. 2 ст. 364 ЦПК України та ч. 2 ст. 303 КАС України про те, що 

у разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка подала апеляційну скаргу, 

повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до 

апеляційної скарги іншим учасникам справи, інакше суд не враховує такі 
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доповнення чи зміни [485; 91]. Отже, така законодавча урегульованість має знайти 

своє відображення і в ст. 403 КПК України (Додаток Г). 

У тісному зв’язку із правом особи на апеляційне оскарження ухвали слідчого 

судді пов’язана можливість відмови від раніше поданої апеляційної скарги. 

Відповідно до ч. 1 ст. 403 КПК України така відмова можлива до закінчення 

апеляційного розгляду. 

Відмова від апеляційної скарги є добровільною дією, відтак суд апеляційної 

інстанції не вправі перевіряти та оцінювати мотиви такої відмови. Однак, з 

врахуванням принципу змагальності необхідно зберегти контроль суду апеляційної 

інстанції за відмовою від апеляційних вимог в силу того, що сторони не завжди 

розуміють наслідки таких дій. Тому суд повинен роз’яснити особам, які беруть 

участь у справі можливі правові наслідки такої відмови [277, с. 175]. 

Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або 

якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття 

провадження у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції 

своєю ухвалою закриває апеляційне провадження [113]. 

Можна зробити висновок, що суд апеляційної інстанції здійснює такі 

послідовні процесуальні дії: роз’яснює особі, що відмовилась від своєї апеляційної 

скарги всі наслідки такої процесуальної дії, а також те, що така відмова не є 

перешкодою для подачі апеляційної скарги в майбутньому; постановляє ухвалу про 

закриття апеляційного провадження та повертає усі матеріали справи до суду 

першої інстанції. 

КПК України не визначає форми щодо такої відмови, а також відомостей, що 

повинні в ній міститися. Тому варто приєднатися до А. М. Разінкіної, котра вважає, 

що заява про відкликання скарги повинна бути письмово оформлена [222, с. 106]. 

Право на відкликання апеляційної скарги поширюється як на первинну 

апеляційну скаргу, так і на подані раніше зміни чи доповнення до неї. Натомість, 

відмова від раніше поданих доповнень не перешкоджає подальшому апеляційному 

розгляду справи. 
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Захисник підозрюваного, обвинуваченого, представник потерпілого можуть 

відмовитися від апеляційної скарги тільки за згодою відповідно підозрюваного, 

обвинуваченого чи потерпілого [113]. Звідси видається нелогічним відсутність 

такого права у інших осіб, зокрема тих, які вправі подати апеляційну скаргу. Такими 

особами можуть виступати: власник або володілець майна, його представник; 

цивільний позивач, його представник чи законний представник; треті особи; 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, а також інші 

особи, майнових інтересів яких стосується ухвала слідчого судді, що підлягає 

апеляційному оскарженню. 

Судова практика засвідчує, що найпоширенішими випадками відмови від 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, якою обмежується право власності 

особи у досудову розслідуванні є ситуації, коли особа-власник або володілець 

майна, арешт на яке накладено ухвалою слідчого судді, з метою скасування такого 

арешту одночасно реалізовує передбачені КПК України способи відновлення 

обмеженого майнового права – право на скасування та право на апеляційне 

оскарження. Іншими словами, подає клопотання про скасування ухвали слідчого 

судді про арешт майна до суду, слідчий суддя якого постановив таку ухвалу та 

апеляційну скаргу до суду апеляційної інстанції. Для прикладу, ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 26 квітня 2016 року було прийнято відмову від 

апеляційної скарги власника майна та закрито апеляційне провадження у зв’язку з 

відмовою від апеляційної скарги власника майна на ухвалу слідчого судді 

Шевченківського районного суду м. Києва від 29 березня 2016 року, якою накладено 

арешт на автомобіль марки «Cadillac», модель «Escalade», 2007 року випуску. Судом 

було встановлено, що власник арештованого майна, не погоджуючись з ухвалою 

слідчого судді про накладення арешту подав апеляційну скаргу, в якій просив 

скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 29 

березня 2016 року про накладення арешту на автомобіль. Разом з тим, до початку 

розгляду апеляційної скарги, на адресу Апеляційного суду міста Києва надійшла 

заява власника майна про відмову від апеляційної скарги, з посиланням на те, що 

суд першої інстанції розглянув його клопотання про скасування арешту, а тому 
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розгляд апеляційної скарги із тими самими вимогами є наразі неактуальним [361]. 

Ідентичними за своїм характером є і інші ухвали суду апеляційної інстанції [358; 

356; 363; 362]. 

Отже, належне закріплення нормами КПК України додаткових механізмів 

реалізації права особи на апеляційне оскарження, таких як зміна, доповнення та 

відмова від апеляційної скарги є проявом засади диспозитивності у кримінальному 

процесі та сприяє ефективному здійсненню особою судового захисту, а відтак – 

відновленню обмеженого права власності у досудовому розслідуванні. 

 

 

3.5. Рішення суду апеляційної інстанції за результатами перевірки 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 

 

 

Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної інстанції не пізніше 

наступного дня передається судді-доповідачу. Відповідно до ч. 1 ст. 422 КПК 

України, отримавши апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач 

невідкладно витребовує з суду першої інстанції відповідні матеріали та не пізніш як 

за день повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих осіб 

про час, дату і місце апеляційного розгляду [113]. Однак, виникає досить практичне 

питання: чи поширюють свою дію норми ст. 399 КПК України на випадки 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді, адже у спеціальній нормі – ст. 422 не 

визначено чи повинен перевіряти суддя-доповідач апеляційну скаргу на предмет 

відповідності вимогам КПК України та постановляти ухвалу про відкриття 

апеляційного провадження. З цього приводу існують різні підходи. Так, в 

узагальненні Апеляційного суду Запорізької області судової практики вирішення 

слідчими суддями питань, пов’язаних із заходами забезпечення кримінального 

провадження зазначено, що дії, передбачені ст. 399 КПК України проводяться тільки 

при розгляді апеляційної скарги на вирок або ухвалу суду першої інстанції. Ст. 422 

КПК України не передбачено проведення дій, зазначених у ст. ст. 398, 399 КПК 
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України при розгляді апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді. 

Неврегульованість цього питання призводить до неоднакової судової практики. В 

одних випадках суддя-доповідач проводить дії, передбачені ст. 399 КПК України, в 

інших – колегія суддів у судовому засіданні приймає рішення про залишення 

апеляційної скарги без задоволення [303]. 

Не залишився осторонь піднятого питання і Вищий спеціалізований суд з 

розгляду цивільних і кримінальних справ. Так, у абз. 2 п. 20 свого листа від 5 квітня 

2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду 

першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб 

під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» суд 

зазначив, що порядок перевірки ухвал слідчого судді, регламентований ст. 422 КПК 

України, відрізняється від провадження в суді апеляційної інстанції з розгляду 

судових рішень, ухвалених судом першої інстанції (частини 1 і 2 ст. 392 КПК 

України), за предметом оскарження, порядком (зокрема дії, передбачені статтями 

398, 399 КПК, при розгляді скарги на ухвалу слідчого судді не проводяться) і 

строками розгляду [201]. Однак, як засвідчила практика п’ятирічного застосування 

КПК України, суди апеляційної інстанції у випадку апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді, все ж таки дотримуються вимог ст. 399 КПК України, однак такі дії 

проводяться досить оперативно, адже відповідно до вимог ч. 2 ст. 422 КПК України 

апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніше як через три дні 

після її надходження до суду апеляційної інстанції. 

З огляду на даний законодавчий недолік, Н. Р. Бобечко пропонує редакцію ч. 1 

ст. 422 КПК України після слова «невідкладно» доповнити положенням такого 

змісту: «перевіряє її на відповідність встановленим вимогам та за відсутності 

перешкод постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження» [31, с. 143]. 

Така пропозиція є досить слушною, в силу того, що існування норми в 

запропонованій редакції усуне неоднозначінсть судової практики. 

Зважаючи на вимоги ст. 399 КПК України, за наслідками перевірки 

апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді, суддя-доповідач вправі постановити 

одну з таких ухвал: 1) про відкриття апеляційного провадження; 2) про залишення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3480#n3480
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3251#n3251
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3255#n3255
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3306#n3306
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3306#n3306
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3308#n3308
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апеляційної скарги без руху; 3) про повернення апеляційної скарги; 4) про відмову у 

відкритті апеляційного провадження. 

Ухвала про відкриття апеляційного провадження постановляється тоді, коли 

апеляційна скарга відповідає усім передбаченим вимогам щодо її форми та змісту, 

подана належним суб’єктом, у межах наданих йому законом прав та на судові 

рішення, що можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, у строки, з підстав і з 

додержанням правил підсудності, встановлених кримінальним процесуальним 

законом [31, с. 34-135]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 399 КПК України суддя-доповідач, встановивши, що 

апеляційну скаргу на вирок чи ухвалу суду першої інстанції подано без додержання 

вимог, передбачених ст. 396 КПК України, постановляє ухвалу про залишення 

апеляційної скарги без руху, в якій зазначаються недоліки скарги і встановлюється 

достатній строк для їх усунення, який не може перевищувати п’ятнадцяти днів з дня 

отримання ухвали особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія ухвали про 

залишення апеляційної скарги без руху невідкладно надсилається особі, яка подала 

апеляційну скаргу [113]. Аналіз судової практики засвідчив, що найпоширенішими 

недоліками є: відсутність обґрунтування в апеляційній скарзі, які саме істотні 

порушення, неповнота чи невідповідність висновків фактичним обставинам справи, 

передбаченні процесуальним законом, що допустив слідчий суддя під час розгляду 

скарги, та як вони вплинули на незаконність ухваленого рішення [398; 403; 395]; 

подача апеляційної скарги особою, яка, згідно з вимогами КПК України, не має 

права на її подання [334]; подача апеляційної скарги від імені адвоката в інтересах 

підзахисної особи без оформлених належним чином документів, що підтверджують 

його повноваження відповідно до вимог КПК України [327; 329; 333; 335]; подача 

апеляційної скарги, що не підписана особою, яка її подає та яка подана без належної 

кількості копій [396]. 

Здебільшого, судді апеляційних судів у випадку апеляційного оскарження 

ухвал слідчого судді надають 5-денний термін для усунення недоліків. Однак, у 

такому випадку, порушуються вимоги ч. 2 ст. 422 КПК України щодо апеляційного 

розгляду в межах триденного строку після надходження апеляційної скарги на 
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ухвалу слідчого судді до суду. Відтак, встановлений строк у ч. 2 ст. 422 КПК 

України є недостатнім для вчинення суддею-доповідачем передбачених КПК 

України вимог щодо витребування відповідних матеріалів із суду першої інстанції, а 

також самого апеляційного перегляду. В силу цього, необхідно визначити більш 

значний строк для вчинення таких процесуальних дій і прийняття рішення судом 

апеляційної інстанції за результатами розгляду скарги. Таким строком може бути 

15-денний проміжок, який буде в повному обсязі достатнім для апеляційного 

перегляду ухвал слідчого судді, починаючи від дня надходження апеляційної скарги 

до суду апеляційної інстанції, закінчуючи прийнятим рішенням за результатами 

такого перегляду. 

У ч. 3 ст. 399 КПК України встановлені підстави для повернення суддею-

доповідачем апеляційної скарги: 1) особа не усунула недоліки апеляційної скарги, 

яку залишено без руху, в установлений строк; 2) апеляційну скаргу подала особа, 

яка не має права подавати апеляційну скаргу; 3) апеляційна скарга не підлягає 

розгляду в цьому суді апеляційної інстанції; 4) апеляційна скарга подана після 

закінчення строку апеляційного оскарження і особа, яка її подала, не порушує 

питання про поновлення цього строку або суд апеляційної інстанції за заявою особи 

не знайшов підстав для його поновлення [113]. 

Відмітимо, що формулювання п. 2 ч. 3 ст. 399 КПК України не відповідає 

раніше запропонованим в межах даного дослідження змінам щодо розширення кола 

осіб права на апеляційне оскарження, а тому досить спірною видається практика 

судів апеляційної інстанції, котрі повертають апеляційні скарги саме на цій підставі. 

Однією з підстав для повернення апеляційної скарги є підстава про те, що 

апеляційна скарга не підлягає розгляду в суді апеляційної інстанції (п. 3 ч. 3 ст. 399 

КПК України). У такому випадку варто вести мову про порушення правил 

підсудності. Однак, таке положення досить критично оцінюється в науковій 

літературі. Зокрема, О. Г. Шило вважає, що з точки зору забезпечення права особи 

на судовий захист і доступності правосуддя, доцільно закріпити в законі, що при 

надходженні справи з порушенням правил підсудності суддя має скласти постанову 
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про направлення скарги за підсудністю, копію якої направити особі, яка подала 

скаргу [508, с. 887]. 

У п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України встановлено, що апеляційна скарга, яка подана 

після закінчення строку на апеляційне оскарження за відсутності заяви про його 

поновлення, підлягає поверненню. Заява, викладена окремим процесуальним 

документом, наочно підтверджує намір апелянта вимагати поновлення строку на 

апеляційне оскарження та сприяє прийняттю правильного рішення за результатами 

її розгляду. 

Окремими питання, що потребує розгляду є порядок ініціювання суб’єктом 

подачі апеляції питання по поновлення строку на апеляційне оскарження. Так, у 

відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 399 КПК України, якщо апеляційна скарга подана після 

закінчення строку оскарження, і особа, яка її подала, не порушує питання про 

поновлення цього строку апеляційний суд своєю ухвалою повертає апеляційну 

скаргу. Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ у п. 5 листа від 21 листопада 2012 року № 10-1717/0/4-12 «Про деякі питання 

порядку здійснення судового провадження з перегляду судових рішень у суді 

апеляційної інстанції відповідно до Кримінального процесуального кодексу 

України» зазначив, що законодавством не передбачено форму, в якій особа має 

право ставити питання про поновлення строку. Тому слід враховувати, що 

обґрунтування поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження може 

бути викладено як у апеляційній скарзі, так і в окремій заяві (клопотанні) [202]. На 

нашу думку, така вимога кореспондує вимозі, що міститься у ч. 1 ст. 117 КПК 

України: пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за 

клопотанням заінтересованої особи ухвалою суду [113]. Таке клопотання має бути 

обґрунтованим, а обставини що підтверджують даний факт повинні базуватися на 

відповідних документах. Зазвичай на практиці основними причинами пропуску 

строку на апеляційне оскарження являються несвоєчасне оформлення судової справи 

секретарем судового засідання, що перешкоджає особі в повному обсязі ознайомитися 

з наявними матеріалами. Відмітимо, що КПК України не встановлює конкретний 

перелік поважності таких причин, а надає суду право підходити до кожної справи 
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індивідуально. Хоча, приміром, у ч. 3 ст. 396 КПК Киргизької республіки встановлено, 

що суд зобов’язаний відновити пропущений строк на подачу апеляційної скарги при: 1) 

несвоєчасному виготовленні протоколу судового засідання; 2) врученні копії судового 

рішення особі, що бере участь у справі, однак не володіє мовою судочинства без 

послуг перекладача; 3) неточності вказівки на строк оскарження у резулятивній частині 

рішення [289]. Більш того, прийнятими Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року 

новими процесуальними кодексами, такими як Господарський та Цивільний 

процесуальний та Кодексом адміністративного судочинства України, визначено 

положення про те, що незалежно від поважності причин пропуску строку на 

апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня 

складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання апеляційної 

скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученої до участі в 

ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов’язки; 2) пропуску строку на 

апеляційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили [193]. 

Зважаючи на наведене, вважаємо за необхідне за аналогією із іншим вітчизняним 

галузевим та зарубіжним законодавством ч. 4 ст. 399 КПК України доповнити 

наступним положенням: 

«Незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне 

оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня 

складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання апеляційної 

скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученої до участі в 

ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов’язки; 2) пропуску строку на 

апеляційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили» (Додаток Г). 

Суддя-доповідач зобов’язаний відновити пропущений строк на подачу 

апеляційної скарги при несвоєчасному виготовленні протоколу судового засідання та 

оформлення матеріалів, що унеможливлюють реалізацію права особи на ознайомлення 

з ними з метою подачі апеляційної скарги, а також у випадку відсутності чіткої 

вказівки строку апеляційного оскарження у резулятивній частині рішення. 
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Натомість згідно з ч. 4 ст. 399 КПК України суддя-доповідач постановляє 

ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження, якщо апеляційна скарга 

подана на ухвалу слідчого судді, яке не підлягає оскарженню в апеляційному 

порядку. Існування такого положення є недоцільним в КПК України, адже, як було 

обґрунтовано в межах даного дисертаційного дослідження, зважаючи на положення 

міжнародно-правових норм, Конституції України, Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», а також загальні засади кримінального судочинства, апеляційному 

оскарженню повинні підлягати усі ухвали слідчого судді, що обмежують права чи 

законні інтереси особи під час досудового розслідування. Відтак, хибним є 

поширення положень ч. 4 ст. 399 КПК України на випадки оскарження ухвал 

слідчого судді. 

Варто підтримати думку Н. Р. Бобечка, що виявлення суддею-доповідачем, 

для прикладу, відсутності обґрунтування незаконності, необґрунтованості чи 

несправедливості оскарженого судового рішення, що зумовлює залишення поданої 

апеляційної скарги без руху з наступним наданням можливості усунення виявленого 

недоліку (факт правовстановлюючого характеру) істотно відрізняється від випадку 

констатації суддею-доповідачем факту подання апеляційної скарги особою, яка не 

має на це права. Тому, на думку науковця, видається нелогічним положення ч. 7 ст. 

399 КПК України про те, що повернення апеляційної скарги не позбавляє особу 

права повторного звернення до суду апеляційної інстанції. Адже повторне 

звернення до апеляційної інстанції особи, не уповноваженої на подання апеляційної 

скарги, ситуації не змінить (неналежний суб’єкт не стане належним), так само як і 

повторне подання апеляційної скарги до апеляційного суду, якому вона не підсудна, 

і т. п. Звідси до КПК України варто внести зміни, згідно з якими у разі встановлення 

обставин, передбачених ч. 3 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач також повинен 

винести ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження [31, с. 138]. 

О. С. Кашка запропонувала розширити систему підстав для відмови у 

відкритті апеляційного провадження, запозичивши з КАС України та ЦПК України 

такі обставини: «1) є ухвала про закриття апеляційного провадження у зв’язку з 

відмовою особи від апеляційної скарги; 2) є ухвала про відмову у задоволенні 
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апеляційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті апеляційного 

провадження за апеляційною скаргою», оскільки КПК України не регулює як має 

діяти суд апеляційної інстанції у цих випадках [87, с. 142]. 

Також, окрім випадків, передбачених ч. 4 ст. 399 КПК України, як засвідчила 

судова практика, судді-доповідачі апеляційної інстанції відмовляють у відкритті 

апеляційного провадження й тоді, коли апелянт до моменту ухвалення рішення про 

відкриття апеляційного провадження відмовився від апеляційної скарги. 

Актуальним досі залишається питання як діяти суду апеляційної інстанції у 

випадку виявлення підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження уже 

після такого відкриття. Адже підставами для закриття апеляційного провадження 

може бути лише відмова особою від апеляційної скарги. Тому, суддям-доповідачам 

варто ретельно та сумлінно підходити до питання вирішення відкриття апеляційного 

провадження. 

Необхідно відзначити, що КПК України не встановлює черговості дій судді-

доповідача у випадку встановлення декількох недоліків апеляційної скарги, що 

перешкоджають відкриттю апеляційного провадження. Відтак, при одночасному 

встановленні різних підстав, що є перешкодою для апеляційного провадження, 

суддя-доповідач з метою процесуальної економії має надати перевагу спочатку 

підставам для відмови у відкритті провадження, а за їх відсутності – для повернення 

апеляційної скарги [167, с. 719]. 

Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті 

провадження може бути оскаржена в касаційному порядку, натомість ухвала про 

залишення апеляційної скарги без руху такому оскарженню не підлягає. Таке 

положення пояснюється тим, що така ухвала не перешкоджає кримінальному 

провадженню, а лише містить вимогу про усунення недоліків апеляційної скарги з 

метою відкриття в подальшому апеляційного провадження. 
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1. Запропоновано, що суб’єктами права на апеляційне оскарження ухвал 

слідчого судді, зокрема і тих, що обмежують право власності особи у досудовому 

розслідуванні є усі особи, права та інтереси яких порушені, незалежно від їх 

процесуального статусу та участі під час розгляду відповідного клопотання слідчим 

суддею. 

2. Акцентується увага на неоднозначному розумінні слідчими суддями 

питання, що стосується надання можливості ознайомлення з матеріалами судової 

справи особам, які бажають подати апеляційну скаргу. З приводу цього окреслені 

недоліки судової практики обумовили пропозицію щодо внесення змін до ч. 4 ст. 

395 КПК України щодо забезпечення судом можливості ознайомлення за 

клопотанням учасників судового провадження, а також інших осіб, прав, свобод чи 

інтересів яких стосується оскаржуване судове рішення, незалежно від їх участі у 

судовому розгляді із матеріалами судової справи або матеріалами кримінального 

провадження. 

3. Строком апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні варто розуміти 

встановлений КПК України проміжок часу, в межах якого особа вправі реалізувати 

своє право на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, яке на її переконання, 

не відповідає вимогам, що ставляться до судових рішень (законності, 

обґрунтованості, вмотивованості та справедливості), а також яким неправомірно 

обмежено право власності особи. 

4. Апеляційну скаргу доцільно структурно розглядати з позиції трьох її 

частин: вступної, описово-мотивувальної (мотивувальної) та резолютивної 

(заключної). 

5. Подані зміни та доповнення до апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді 

повинні бути належним чином обґрунтовані. Така вимога надасть можливість 

апеляційному суду оцінити доводи поданих змін та доповнення до апеляційної 

скарги з позиції їх обґрунтованості і, як результат – доцільності. 
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6. Аргументовано, що встановлений строк у ч. 2 ст. 422 КПК України є 

недостатнім для вчинення суддею-доповідачем передбачених КПК України вимог 

щодо витребування відповідних матеріалів із суду першої інстанції, а також для 

самого апеляційного перегляду. В силу цього, необхідно визначити 15-денний строк 

для вчинення таких процесуальних дій і прийняття рішення судом апеляційної 

інстанції за результатами розгляду скарги. 

Положення даного розділу частково викладені у публікаціях автора [157] та 

[159]. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У дисертаційному дослідженні вирішено наукове завдання розробки 

теоретичних засад, правових та практичних рекомендацій, спрямованих на 

удосконалення апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні та сформульовано 

висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, 

зокрема: 

1. Обґрунтовується положення, що право особи на справедливий суд (ч. 1ст. 6 

ЄКПЛ) поширюється на всю процедуру судового розгляду. Аналізуючи нормативну 

модель вітчизняної апеляції як процесуального фільтру, покликаного унеможливити 

набуття законної сили неправосудним рішенням суду першої інстанції, можна 

виділити її характерні риси: a) перегляд рішень допускається лише в межах 

апеляційної скарги; б) здійснюється переоцінка питань факту і права шляхом 

дослідження доказів за правилами провадження в суді першої інстанції; в) рішення 

нижчого суду може бути залишено без змін, змінено, або ухвалено нове. Таким 

чином, існує досить надійна платформа для оскарження ухвал слідчого судді з 

обмеження права власності особи на досудовому провадженні. 

2. Видається доречним виокремлення в діяльнісній структурі апеляційного 

провадження таких його складових: 1) апеляційного оскарження; 2) підготовки до 

апеляційного розгляду; 3) апеляційного розгляду; 4) прийняття кінцевого рішення 

судом апеляційної інстанції. Своєю чергою, апеляційне оскарження доцільно 

розглядати як сукупність технологічних етапів, зокрема: а) складання апеляційної 

скарги; б) подачі апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться суд першої інстанції, що ухвалив 

оскаржуване судове рішення; в) реєстрації апеляційної скарги судом апеляційної 

інстанції; г) дій судді-доповідача щодо відкриття/відмови у відкритті апеляційного 

провадження, залишення апеляційної скарги без руху або її повернення. 
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3. Апеляційне оскарження законності ухвал слідчого судді про обмеження 

права власності особи (відмови у такому обмеженні) під час досудового 

розслідування необхідно розуміти як діяльність уповноважених суб’єктів із подання 

апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції з метою перевірки ухваленого 

слідчим суддею рішення на предмет законності, обґрунтованості та вмотивованості 

обмеження/відмови в обмеженні права власності особи у досудовому розслідуванні, 

а також діяльність апеляційного суду, яка полягає у реєстрації такої скарги, інших 

діях, пов’язаних з відкриттям апеляційного провадження. В характері завдань 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження 

права власності особи (відмови у цьому) в досудовому розслідуванні доцільно 

розглядати: 1) забезпечення особі можливості ініціювати перегляд ухвали слідчого 

судді на предмет законності обмеження/відмови в обмеженні права власності особи, 

а також 2) визначення можливості відновлення порушеного права власності. 

4. Функції апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності 

обмеження права власності особи (відмови у цьому) у досудовому розслідуванні 

полягають у: забезпеченні можливості перевірки законності, обґрунтованості та 

вмотивованості прийнятого рішення слідчим суддею; 2) забезпеченні досягнення 

цілей і виконання завдань кримінального судочинства; 3) мінімізації незаконного 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні; 4) сприянні 

формуванню належної судової практики. 

5. Видається доцільним створення у кожному апеляційному суді судової палати 

з розгляду апеляційних скарг на судові рішення слідчих суддів. Окрім цього, 

обґрунтовано необхідність у встановленні додаткових вимог до суддівського корпусу 

таких палат – наявність попереднього досвіду роботи на посаді слідчого судді у судах 

першої інстанції. 

6. Об’єктом апеляційного оскарження є ухвали слідчого судді про обмеження або 

відмову в обмеженні права власності особи на стадії досудового розслідування. 

Натомість предметом апеляційного оскарження ухвал слідчого судді є: 1) питання 

факту, тобто чи мало місце неправомірне обмеження права власності особи у 

досудовому розслідуванні + 2) питання права, тобто невідповідність правовим 
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вимогам, що ставляться до ухвал слідчого судді, а також стандартам (умовам) 

обмеження права власності особи у досудовому розслідуванні. 

7. Як теоретичне, так і практичне значення має питання опрацювання сучасної 

класифікації ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження (відмови в 

обмеженні) права власності особи у досудовому розслідуванні за раціонально 

обраними критеріями. 

8. Видається доцільним внесення змін до законодавства, норми якого 

регулюють окремі заходи кримінального процесуального примусу, що обмежують 

право власності особи у досудовому розслідуванні. 

9. У характері суб’єктів права на апеляційне оскарження ухвал слідчого судді, 

зокрема й тих, що обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні, 

доцільно розглядати усіх осіб, права та інтереси яких порушені, незалежно від їх 

процесуального статусу та участі під час розгляду відповідного клопотання або 

скарги слідчим суддею. 

10. Порушення права власності особи у досудовому розслідуванні зумовлено 

різноманітними правозастосовними помилками системного матеріально-правового 

та процедурного характеру. 

11. Існує обґрунтована потребами практики необхідність внесення змін до ст. 

ст. 132, 163, 169, 173, 177, 182, 183, 199, 233, 234, 235, 303, 309, 392, 393, 395, 396, 

399, 403 та 407 чинного КПК України. 
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ДОДАТКИ 

 

 

Додаток А 

 

 

АНКЕТА 

опитування слідчих органів Національної поліції України, прокурорів органів 

прокуратури України, адвокатів та суддів (слідчих суддів) 

 

 

Шановний респонденте! 

У зв’язку з проведенням дисертаційного дослідження, що стосується  проблем 

апеляційного оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження 

права власності особи у досудовому розслідуванні, просимо Вас відповісти на 

сформульовані в анкеті питання. Обведіть, будь-ласка, номер певного варіанту 

запропонованої відповіді. У разі, якщо жоден із наведених варіантів не відображає 

Вашої точки зору, Ви можете викласти власну позицію. Анкетування являється 

анонімним. 

Заздалегідь висловлюємо вдячність за участь в опитуванні! 

 

1. На якій посаді Ви працюєте? 

А) Слідчого; 

Б) Прокурора; 

В) Адвоката; 

Г) Судді (слідчого судді); 

Д) Інше; 

Е) Місто, область ___________________________________________. 

 

2. Як Ви вважаєте чи існує доцільність виокремлення у структурі 
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апеляційних судів судової палати з розгляду апеляційних скарг на судові рішення 

слідчих суддів? 

А) Так, доцільно; 

Б) Ні, не варто; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

3. Як на Вашу думку, чи існує доцільність закріплення в КПК України 

норми, яка б чітко визначала, що у разі недотримання вимог, що ставляться до 

клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на 

тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вправі повернути таке 

клопотання для усунення його недоліків (приміром, як це законодавчо 

визначено стосовно клопотань про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом та відсторонення від посади)? 

А) Так; 

Б) Ні, не вбачаю за необхідне; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

4. Як Ви ставитесь до пропозиції надання можливості апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які містять 

нотаріальну таємницю? 

А) Позитивно; 

Б) Негативно; 

В) Важко відповісти. 

 

5. Як на Вашу думку, чи доцільне внесення змін до абз. 1 ч. 1 ст. 169 КПК 

України з визначенням, що тимчасово вилучене майно повертається власнику 

або іншому законному володільцю, а не особі, у якої воно було вилучено (як на 

даний час встановлено в діючій редакції норми)? 

А) Так; 
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Б) Ні; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

6. Як на Вашу думку, чи існує необхідність закріплення в КПК України 

конкретного строку для надання підозрюваному, обвинуваченому копії 

клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

відсторонення від посади ? 

А) Так; 

Б) Ні, не вбачаю за необхідне; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

7. Як на Вашу думку, чи дозволяє редакція п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 309 КПК 

України оскаржити розмір застави у випадку апеляційного оскарження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

А) Так; 

Б) Ні, такої можливості не надається; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

8. Як Ви вважаєте, чи є доцільним в КПК України закріплення норми про 

можливість у виключних випадках визначення розміру застави нижче нижчої 

межі? 

А) Так; 

Б) Ні; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

9. Чи варто, на Вашу думку, застосовувати до підозрюваного захід 

забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, якщо кошти, одержані в результаті 

здійснення такого права, становлять єдине джерело доходу підозрюваного та 

його родини? 
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А) Так, варто; 

Б) Ні, не варто; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

10. Чи вважаєте Ви за доцільне надання можливості апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом, а також про продовження його строку? 

А) Так; 

Б) Ні, така необхідність відсутня; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

11. Як на Вашу думку, чи достатньою мірою КПК України закріплює 

гарантії забезпечення відновлення порушеного права власності особи, у якої 

проводився обшук без дозволу слідчого судді? 

А) Так; 

Б) Ні; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

12. Як Ви вважаєте, діюча редакція норми ст. 393 КПК України в 

достатньому обсязі забезпечує право осіб на апеляційне оскарження судового 

рішення? 

А) Так; 

Б) Ні; 

В) Інше _____________________________________________________. 

 

13. Чи вважаєте Ви визначений КПК України 5-денний строк на 

апеляційне оскарження ухвали слідчого судді достатнім для подачі особою 

апеляційної скарги? 

А) Так; 

Б) Ні; 
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В) Інше _____________________________________________________. 
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Додаток Б 

 

 

Результати 

проведеного анкетування слідчих органів Національної поліції України, 

прокурорів органів прокуратури України, адвокатів та суддів (слідчих суддів) 

Вінницької, Київської, Одеської областей та міста Києва з питань апеляційного 

оскарження ухвал слідчого судді щодо правомірності обмеження права 

власності особи під час досудового розслідування 

 

 

1. На якій посаді Ви працюєте? 

Слідчий 68 

Прокурор 77 

Адвокат 83 

Суддя (слідчий суддя) 65 

Інше 0 

Всього 293 

 

2. Як Ви вважаєте чи існує доцільність виокремлення у структурі 

апеляційних судів судової палати з розгляду апеляційних скарг на судові рішення 

слідчих суддів? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 50 74 64 83 78 94 65 100 257 88 

Ні 18 26 13 17 5 6 0 0 36 12 

 

3. Як на Вашу думку, чи існує доцільність закріплення в КПК України 

норми, яка б чітко визначала, що у разі недотримання вимог, що ставляться до 

клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на 
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тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вправі повернути таке 

клопотання для усунення його недоліків (приміром, як це законодавчо 

визначено стосовно клопотань про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом та відсторонення від посади)? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 47 69 42 55 68 82 63 97 220 75 

Ні 21 31 35 45 15 18 2 3 73 25 

 

4. Як Ви ставитесь до пропозиції надання можливості апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 

документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які містять 

нотаріальну таємницю? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Позитивно 48 71 68 88 80 96 62 95 258 71 

Негативно 9 13 7 9 3 4 2 3 50 17 

Важко 

відповісти 

11 16 2 3 0 0 1 2 35 12 

 

5. Як на Вашу думку, чи доцільне внесення змін до абз. 1 ч. 1 ст. 169 КПК 

України з визначенням, що тимчасово вилучене майно повертається власнику 

або іншому законному володільцю, а не особі, у якої воно було вилучено (як на 

даний час встановлено в діючій редакції норми)? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 58 85 70 91 73 88 60 92 261 89 

Ні 10 15 7 9 10 12 5 8 32 11 
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6. Як на Вашу думку, чи існує необхідність закріплення в КПК України 

конкретного строку для надання підозрюваному, обвинуваченому копії 

клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

відсторонення від посади ? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 61 90 69 90 80 96 62 95 272 93 

Ні 7 10 8 10 3 4 3 5 21 7 

 

7. Як на Вашу думку, чи дозволяє редакція п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 309 КПК 

України оскаржити розмір застави у випадку апеляційного оскарження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 11 16 5 6 5 6 5 8 26 9 

Ні 57 84 72 94 78 94 60 92 267 91 

 

8. Як Ви вважаєте, чи є доцільним в КПК України закріплення норми про 

можливість у виключних випадках визначення розміру застави нижче нижчої 

межі? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 55 81 67 87 82 99 65 100 269 92 

Ні 13 19 10 3 1 1 0 0 24 8 

 

9. Чи варто, на Вашу думку, застосовувати до підозрюваного захід 

забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом, якщо кошти, одержані в результаті 
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здійснення такого права, становлять єдине джерело доходу підозрюваного та 

його родини? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 31 46 17 22 5 6 8 12 61 21 

Ні 37 54 60 78 78 94 57 88 232 79 

 

10. Чи вважаєте Ви за доцільне надання можливості апеляційного 

оскарження ухвали слідчого судді про тимчасове обмеження у користуванні 

спеціальним правом, а також про продовження його строку? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 14 21 63 82 80 96 51 78 208 71 

Ні 54 79 14 18 3 4 14 22 85 29 

 

11. Як на Вашу думку, чи достатньою мірою КПК України закріплює 

гарантії забезпечення відновлення порушеного права власності особи, у якої 

проводився обшук без дозволу слідчого судді? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 55 81 63 82 81 98 62 95 261 89 

Ні 13 19 14 18 2 2 3 5 32 11 

 

12. Як Ви вважаєте, діюча редакція норми ст. 393 КПК України в 

достатньому обсязі забезпечує право осіб на апеляційне оскарження рішень 

слідчого судді? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 7 10 4 5 0 0 0 0 11 4 
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Ні 61 90 73 95 83 100 65 100 282 96 

 

13. Чи вважаєте Ви визначений КПК України 5-денний строк на 

апеляційне оскарження ухвали слідчого судді достатнім для подачі особою 

апеляційної скарги? 

 Слідчі Прокурори Адвокати Судді Всього 

Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % Ос. % 

Так 40 59 8 10 8 10 55 85 111 38 

Ні 28 41 69 90 75 90 10 15 182 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

303 
 

 

Додаток В 

 

 

Статистичні дані про розгляд апеляційною інстанцією матеріалів 

кримінального провадження у період з 2013 по 2017 роки 

(на підставі звітів Державної судової адміністрації України) 

 

 

Таблиця № 1 

  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про 

тимчасовий доступ 

до речей і 

документів 

Усього 

розглянуто 

292 

 

146 

 

139 

 

83 

 

93 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

192 83 63 50 60 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

нову 

100 63 76 33 33 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про відмову у 

тимчасовому 

доступі до речей і 

документів 

Усього 

розглянуто 

18 8 7 5 4 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

10 7 2 3 2 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

нову 

8 1 5 2 2 

 

Таблиця № 2 
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  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість клопотань 

про арешт майна 

Усього 

розглянуто 

15500 16260 24372 37903 64550 

З них 

задоволено 

12347 12588 19069 29556 52108 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про арешт 

майна 

Усього 

розглянуто 

769 

 

924 

 

1846 

 

3049 

 

4887 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

531 594 1248 1851 2818 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

нову 

238 330 598 1198 2069 

Кількість ухвал 

слідчого судді про 

відмову в арешті 

майна 

 2079 2474 3673 5125 7629 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про відмову в 

арешті майна 

Усього 

розглянуто 

285 175 347 529 822 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

188 95 219 272 465 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

нову 

97 80 159 257 357 

 

Таблиця № 3 
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  2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість клопотань 

про відсторонення 

особи від посади 

Усього 

розглянуто 

1179 991 1281 1302 1468 

З них 

задоволено 

840 747 974 960 1026 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про 

відсторонення особи 

від посади 

Усього 

розглянуто 

160 

 

140 

 

170 

 

199 

 

269 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

115 96 124 143 209 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

нову 

45 44 46 56 60 

Кількість ухвал 

слідчого судді про 

відмову у 

задоволенні 

клопотання про 

відсторонення особи 

від посади 

 251 172 228 262 345 

Кількість 

апеляційних скарг 

на ухвалу слідчого 

судді про відмову у 

відстороненні особи 

від посади 

Усього 

розглянуто 

167 65 52 78 139 

Ухвалу 

залишено без 

змін 

113 40 36 59 113 

Ухвалу 

скасовано і 

постановлено 

54 25 16 19 26 
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нову 
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Додаток Г 

 

 

Пропозиції 

про внесення змін та доповнень до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо удосконалення положень апеляційного оскарження ухвал 

слідчого судді, що обмежують право власності особи у досудовому розслідуванні 

 

 

1. Статтю 132 КПК України доповнити частиною сьомою у такій редакції: 

«7. Застосування одного із заходів забезпечення кримінального провадження 

не перешкоджає обранню стосовно підозрюваного чи обвинуваченого будь-якого із 

запобіжних заходів, визначених статтею 176 КПК України». 

2. Частину другу статті 151 КПК України скасувати. 

3. У статті 153 КПК України: 

- у частині першій після слова «прокурор» доповнити «слідчий, за 

погодженням з прокурором». 

- доповнити частиною другою та викласти її в такій редакції: 

«2. Клопотання про продовження строку тимчасового обмеження у 

користуванні спеціальним правом повинно бути подано до суду не пізніше ніж за 

п’ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом». 

Частину другу діючого КПК України вважати частиною третьою. 

4. У статті 163 КПК України: 

- пункт 2 частини 5 після слів «мають суттєве значення для встановлення 

важливих обставин у кримінальному провадженні» доповнити словосполученням «у 

межах вчиненого кримінального правопорушення»; 

- доповнити частиною восьмою та викласти наступним чином: 
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«8. Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання 

вимог статті 160 цього Кодексу, повертає його стороні кримінального провадження, 

яка звернулася з клопотанням, про що постановляє ухвалу». 

5. До абзацу першого частини першої статті 169 КПК України внести зміни та 

викласти його наступним чином: 

«1. Тимчасово вилучене майно повертається власнику або іншому законному 

володільцю майна:». 

6.  До частини шостої статті 173 КПК України внести зміни та викласти її у 

наступній редакції: 

«6. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд 

постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, 

інакше таке майно повертається власнику або іншому законному володільцю 

майна». 

7. Частину 1 статті 177 КПК України після слів «Метою застосування 

запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим 

покладених на нього процесуальних обов’язків» доповнити словами «можливості 

повного або часткового виконання вироку в частині майнових стягнень, виконання 

покарання майнового характеру». 

8. У статті 182 КПК України: 

- у частині п’ятій після словосполучення «прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб» у всіх відмінках доповнити словами «що встановлений на час 

прийняття рішення слідчим суддею»; 

- частину п’яту доповнити абзацом третім та викласти його в наступній 

редакції:  

«З врахуванням майнового стану підозрюваного, обвинуваченого, 

заставодавця слідчий суддя, суд, у виняткових випадках має право визначити розмір 

застави нижче встановлених меж». 

9. Абзац перший частини третьої статті 183 КПК України викласти наступним 

чином: 
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«Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою зобов’язаний визначити розмір застави з 

урахуванням положень частин четвертої та п’ятої статті 182 цього Кодексу. Розмір 

застави, у такому випадку, повинен бути достатнім для забезпечення виконання 

підозрюваним, обвинуваченим обов’язків, передбачених цим Кодексом, крім 

випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті». 

10. Статтю 199 КПК України доповнити частиною шостою та викласти її в 

такій редакції: 

«6. У випадку продовження строку тримання під вартою раніше визначений 

розмір застави вважається незмінним». 

11. Речення четверте (останнє) частини третьої статті 233 КПК України 

змінити та викласти в наступній редакції: 

«Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або 

слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені 

внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, отримана інформація підлягає 

знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу, а майно вилучене 

внаслідок такого обшуку підлягає негайному поверненню». 

12. Статтю 234 КПК України: 

- доповнити пунктом дев’ятим та викласти його в такій редакції: 

«9) документи, які підтверджують надання власнику, законному володільцю 

майна або іншій особі, права чи законні інтереси якої були обмежені за 

результатами проведення обшуку копії клопотання та матеріалів, що його 

обґрунтовують»; 

- частину четверту змінити та викласти її наступним чином: 

«4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора. У випадку, передбаченому частиною третьою статті 

233 цього Кодексу клопотання про обшук розглядається за участю власника, 

законного володільця майна або іншої особи, права чи законні інтереси якої були 

обмежені за результатами проведення обшуку копії, однак їх неявка не перешкоджає 

розгляду клопотання». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1510563586613059#n2363
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13. Частину другу статті 235 КПК України доповнити пунктами та викласти їх 

в наступній редакції: 

«7) підстави для проведення обшуку; 

8) мета проведення обшуку; 

9) підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи у випадку 

передбаченому частиною третьою статті 233 цього Кодексу». 

14. Пункт перший частини першої статті 303 КПК України доповнити абзацом 

другим та викласти його наступним чином: 

«Власник або законний володілець майна, а також інша особа, права чи 

законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування можуть 

звернутися до слідчого судді зі скаргою про неповернення незаконно вилученого 

майна, яке було вилучене під час проведення обшуку у порядку частини третьої 

статті 233 цього Кодексу у випадку відмови прокурора у погодженні клопотання 

слідчого про дозвіл на обшук або відмови слідчого судді у задоволенні клопотання 

про дозвіл на обшук». 

15. Статтю 309 КПК України скасувати. 

16. До частини третьої статті 392 КПК України внести змінити та викласти в 

такій редакції: 

«3. В апеляційному порядку також можуть бути оскаржені ухвали слідчого 

судді під час досудового розслідування». 

17. Змінити пункт десятий частини першої статті 393 КПК України та 

викласти його в наступній редакції: 

«10) інші особи, прав, свобод чи інтересів яких стосується оскаржуване судове 

рішення, незалежно від того чи брала така особа участь у судовому розгляді». 

18. У статті 395 КПК України: 

- частину третю доповнити ч. 3 ст. 395 КПК України новим абзацом та 

викласти його в такій редакції: 

«Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну 

частину ухвали суду або слідчого судді, зазначений строк обчислюється з дня 

складення повного судового рішення»; 
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- частину четверту змінити та викласти її наступним чином: 

«4. Протягом строку апеляційного оскарження матеріали судової справи за 

результатами розгляду слідчим суддею клопотань, скарг чи заяв про відвід, а також 

матеріали кримінального провадження ніким не можуть бути витребувані із суду. У 

цей строк суд зобов’язаний за клопотанням учасників судового провадження, а 

також інших осіб, прав, свобод чи інтересів яких стосується оскаржуване судове 

рішення, незалежно від їх участі у судовому розгляді, надати можливість 

ознайомлення із матеріалами судової справи або матеріалами кримінального 

провадження». 

19. До пункту п’ятого частини другої статті 396 КПК України внести зміни та 

викласти його наступним чином: 

«5) клопотання особи, яка подає апеляційну скаргу, про дослідження доказів, а 

також  про поновлення строку на апеляційне оскарження». 

20. Частину четверту статті 399 КПК України доповнити другим реченням 

наступного змісту: 

«Незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне 

оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного 

провадження, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня 

складення повного тексту судового рішення, крім випадків: 1) подання апеляційної 

скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученої до участі в 

ній, якщо суд ухвалив рішення про її права та (або) обов’язки; 2) пропуску строку на 

апеляційне оскарження внаслідок обставин непереборної сили». 

21. До частини третьої статті 403 КПК України: 

- внести зміни до першого речення та викласти його наступним чином: 

«До початку апеляційного розгляду особа, яка подала апеляційну скаргу, має 

право змінити та/або доповнити її, обґрунтувавши необхідність таких змін чи 

доповнень»; 

- доповнити другим реченням: 

«У разі доповнення чи зміни апеляційної скарги особа, яка подала апеляційну 

скаргу, повинна подати докази надсилання копій відповідних доповнень чи змін до 



 

312 
 

 

апеляційної скарги іншим учасникам справи, інакше суд не враховує такі 

доповнення чи зміни». 

Речення друге чинної частини третьої статті 403 КПК України вважати 

реченням третім. 

22. Пункт другий частини третьої статті 407 КПК України викласти в такій 

редакції: 

«скасувати ухвалу і призначити новий розгляд слідчим суддею». 
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