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АНОТАЦІЯ 

Винокуров О.В. Захист прав підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. – 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. – Київський національний 

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

2018. 

Дисертацію присвячено системному та детальному правовому аналізу 

особливостей діяльності захисника при кримінальному процесуальному затриманні 

та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії 

досудового розслідування. У роботі досліджено предмет, мету, суб’єктів та зміст 

захисту при застосуванні затримання та тримання під вартою. Проаналізовано 

практику ЄСПЛ з питань захисту при затриманні та застосуванні тримання під 

вартою. 

У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан її 

наукової розробки; визначно мету, завдання, об’єкт, предмет та методи 

дисертаційного дослідження; сформульовано наукову новизну, теоретичні та 

практичні результати, що були отримані дисертантом, а також зазначено про 

ступінь апробації результатів дослідження, наявність публікацій за темою 

дисертації та розкрито її структуру. 

З’ясовано особливості діяльності захисника при затриманні, обранні, 

продовженні та зміні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у 

кримінальному провадженні України. Запропоновано усунути неоднозначне 

тлумачення кримінального процесуального затримання, нормативно закріпивши 

його виключно як самостійний захід кримінального процесуального примусу, та 

визначити його мету. 

Запропоновано внести зміни до КПК України в частині підвищення гарантій 

дотримання конфіденційності зустрічей захисника із затриманою особою, вільного 

вибору захисника затриманим, моменту складення та змісту протоколу затримання 

підозрюваного, раннього залучення захисника при затриманні. 
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Резюмовано, що нормативне розмежування понять «обрання» та 

«застосування» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у 

кримінальному провадженні України є необхідним, оскільки, з однієї сторони, 

підвищить значимість процедури саме обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, що застосовується лише за ухвалою слідчого судді, суду, а з 

іншої, викоремить процесуальну діяльність уповноважених службових осіб щодо 

застосування тримання під вартою від повноважень слідчого судді, суду в цьому 

напрямі. 

Констатовано, що предметом захисту при затриманні, обранні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є діяльність 

захисника, спрямована на спростування законності, обгрунтованості та 

вмотивованості застосування затримання та тримання під вартою. 

Охарактеризовано процесуальні аспекти і проблеми оскарження затримання 

та тримання під вартою у кримінальному процесі України. Здійснено аналіз 

нормативно-правового регулювання та стану правозастосовчої практики 

продовження строків тримання під вартою. Виокремлено основні аспекти 

діяльності адвоката при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

Досліджено окремі рішення Європейського суду з прав людини з питань 

затримання та тримання під вартою, якими закріплені важливі європейські 

стандарти захисту при їх застосуванні. 

Враховуючи відсутність ефективних засобів правового захисту від 

неналежних умов тримання під вартою, обгрунтовано необхідність впровадження у 

кримінальне процесуальне законодавство України превентивних та 

компенсаційних засобів юридичного захисту від неналежних умов тримання під 

вартою, в тому числі, запровадження інституту пенітенціарного судді.  

Стверджується про необхідність запровадження інституту касаційного 

оскарження ухвал слідчих суддів про застосування та продовження строку 

тримання під вартою.  

На підставі позитивного зарубіжного досвіду вироблено науково 

обгрунтовані пропозиції щодо вдосконалення норм чинного кримінального 
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процесуального законодавства і практики його застосування з питань захисту при 

затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Загалом у дисертації вирішено наукове завдання щодо розкриття сутності та 

змісту захисту прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, сформульовано висновки, пропозиції й 

рекомендації, що відповідають вимогами наукової новизни, та спрямовані на 

удосконалення механізму захисту при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Ключові слова: захист прав підозрюваного, захист прав при затриманні та 

взятті під варту, кримінальне провадження, затримання, тримання під вартою, 

запобіжні заходи, підозрюваний, захисник, оскарження, слідчий суддя.  
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SUMMARY 

Vynokurov O.V. Suspect rights protection during detention and application 

of preventive measures in the form of taking into custody. – On the rights of a 

manuscript. 

Thesis for obtaining a scientific degree of PhD in Law in specialty 12.00.09 - 

criminal process and criminal investigation; forensic examination; operative investigative 

activity. – Taras Shevchenko National University of Kyiv under the Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This thesis is devoted to systematic and detailed legal analysis of core functions 

of defense attorney during criminal procedural detention and taking into custody at pre-

trial stage. Subject, purpose, parties and subject matter during the detention and taking 

into custody are analyzed in this work. Legal precedents of the European Court of 

Human Rights on the right’s protection during the detention and taking into custody are 

analyzed. 

The place and the role of the detention within the system of measures of 

criminal procedural coercion, the essence of detention as the most stringent preventive 

measure in the criminal proceedings of Ukraine was determined at the beginning of this 

thesis research. 

The peculiarities and the core functions of defense attorney in the criminal 

proceedings of Ukraine during the detention, determination, extension and change of 

preventive measure in the form of taking into custody are clarified.  

The procedural aspects and problems of challenging the detention and taking 

into custody in the criminal proceedings of Ukraine are described. The procedural aspects 

and problems of challenging by the defense attorney the conditions of holding a suspect 

in custody are highlighted. 

On the basis of positive foreign experience, scientifically substantiated proposals 

were made to improve provisions of existing criminal procedural legislation and the 

practice of its application on protection issues during the detention and the application of 

preventive measures in the form of taking into custody. 

In particular, the scientific conclusion is made that the defense during the 

detention and application of a preventive measure in the form of taking into custody is an 

integral and indissoluble part of the defense attorney’s functions when challenging 
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suspicions and charges in a particular criminal proceeding, which has its own specific 

characteristics, due to its subject and purpose, which allows us to consider it as a 

relatively independent area of the defense attorney’s functions. 

The scientific position is expressed that protection against unlawful and 

unjustified detention consists of two main stages: 1) the first stage forms the activities of 

the defender during the arrest of the suspect; 2) the second stage involves challenging the 

actions, decisions or inactivity of authorized persons involved in the detention of a 

suspect.  

This thesis substantiates the conclusion on the necessity to amend Criminal 

Procedural Code of Ukraine providing the right of the defense attorney to submit written 

objections to the application of preventive measures, including in the form of taking into 

custody, in which the defense attorney sets out its arguments concerning: illegality and 

unreasonableness of the investigator’s or prosecutor’s application, the absence of grounds 

for its application, the possibility of applying a less strict preventive measure. 

It is proposed to legally establish the duty of an investigating judge to indicate in 

its decision on the extension of the terms of detention the proof evidence of each of the 

circumstances established by the court, provided for in Para. 3 of Art. 199 of the Criminal 

Procedural Code of Ukraine, which will help to reduce cases of unjustified and unlawful 

prolongation of the detention terms. 

The following theoretical position is substantiated. The defense attorney's 

function when challenging the preventive measure in the form of detention lies in 

challenging: a) decisions of the investigating judge on the election and extension of the 

period of the preventive measure in the form of detention; b) actions of authorized 

officials related to the violation of the rights of the prisoner and conditions of detention. 

It is proposed to improve the procedure for the use of preventive measures in the 

form of detention by means of legislative distinguishing of concepts of "determination" 

and "application" of a preventive measure. 

The legal regulation of the criminal procedural detention of a suspect, the 

content of the detention protocol, and the order of the defense counsel's notice of the 

detention of a suspect have been improved. The necessity of procedural regulation of the 

right of the detained person to involve the lawyer from the moment of actual detention 
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was substantiated, and the right to choose a lawyer freely during detention was 

substantiated. 

The improvement of the legal and regulatory mechanism for ensuring the 

confidentiality of meetings between the lawyer and the suspect or accused person is 

proposed. 

The scientific proposal on the necessity to introduce into the criminal procedural 

legislation of Ukraine the system of preventive and compensatory remedies against 

inappropriate conditions of detention, as well as the institution of the penitentiary judge, 

is substantiated. 

Based on the data of a poll conducted among the lawyers, the author notes the 

need to provide in Criminal Procedural Code of Ukraine the institute for a cassation 

appeal against the decisions of the investigating judge, against the courts decision 

regarding the election and extension of the terms of detention. 

Key words: criminal proceedings, detention, taking into custody, preventive 

measures, suspect, defense attorney, challenging, investigating judge. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВС 

ВСУ 

Верховний Суд 

Верховний Суд України 

ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду          

цивільних та кримінальних справ 

ГСУ Головне Слідче Управління 

ЄДРСР Єдиний державний реєстр судових рішень 

ЄРДР Єдиний державний реєстр досудових розслідувань 

ЄСПЛ Європейський суд з прав людини 

ЗДПЛ Загальна декларація прав людини 

ІТТ Ізолятор тимчасового тримання 

КЗПЛ Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод 

КПК Кримінальний процесуальний кодекс 

КПК України Кримінальний процесуальний кодекс України 

КПК 1960 р. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року 

КСУ Конституційний Суд України 

МВС Міністерство внутрішніх справ України 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

СНД Співдружність Незалежних Держав 

СІЗО Слідчий ізолятор 

УП ГУНП Управління поліції Головного управління Національної 

поліції 

ФРН Федеративна Республіка Німеччина 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Втілюючи конституційні норми щодо пріоритетності 

особистості, її прав і свобод, законодавець у ст. 2 КПК України як завдання 

кримінального провадження закріпив, по-перше, захист особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень, а по-друге, захист особи від 

незаконного та необґрунтованого обвинувачення, засудження та необґрунтованого 

процесуального примусу, обмеження її прав і свобод. 

Кримінальна процесуальна діяльність, що складає сутність одного із завдань 

кримінального провадження, за своїм змістом є багатоплановою, оскільки її 

призначенням є не тільки захист прав особи від  необґрунтованого притягнення її 

до кримінальної відповідальності та недопущення безпідставного обвинувачення й 

засудження, але й захист від неправомірного обмеження прав учасників 

кримінального процесу під час застосування заходів кримінального 

процесуального примусу. 

Найчастіше зазначені правообмеження допускаються на стадії досудового 

розслідування, коли стороною обвинувачення активно здійснюються всі можливі 

заходи зі збирання доказів винуватості особи, а особливо – під час застосування  

кримінального процесуального примусу у вигляді затримання та тримання під 

вартою. 

Важлива роль у процесі захисту від порушення прав особи при затриманні та 

триманні під вартою належить захиснику, діяльність якого під час застосування 

заходів процесуального примусу, нерозривно пов'язана з його участю у 

кримінальному провадженні в цілому, але відбувається із певними особливостями, 

зумовленими її предметом та метою. 

Право підозрюваного на захист, а також права й обов’язки самого захисника 

мають значення не тільки для правосуддя взагалом, але й виконують низку інших 

завдань: змушують усіх учасників процесу бути більш відповідальними, діяльними 

та юридичного грамотними, що сприяє зміцненню законності, слугує меті 

побудови правової держави. 

Проблемні питання діяльності адвокатів ще у кінці ХІХ – початку ХХ ст. 

досліджувались такими видатними правознавцями, як: А.Ф. Коні, І.Я. Фойницький 
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тощо. Пізніше окремі питання, пов’язані із забезпеченням права на захист у 

кримінальному процесі, досліджувались у працях багатьох науковців та практиків, 

зокрема: А.М. Бірюкової, А.В. Біцай,  Т.В. Варфоломеєвої, Т.Б. Вільчик, 

В.Г. Гончаренка, Ю.М. Грошевого, Я.П. Зейкана, Л.М. Лобойка, В.Т. Маляренка, 

М.М. Михеєнка, В.Т. Нора, М.М. Погорецького, В.О. Попелюшка, О.Г. Яновської 

та інших. Різні проблемні питання застосування заходів кримінального 

процесуального примусу, пов’язаних з обмеженням свободи особи,  в тому числі,  

затримання та тримання під вартою, досліджувались у працях Ю.П. Аленіна, 

Л.П. Бартащук, В. І. Галагана, Н.В. Глинської, І.В. Гловюк, Ю.М. Грошевого, 

О.В. Капліної, О.Ю. Костюченко, О.П. Кучинської, Д.Є. Лук’янчикова, 

А.М. Мельник,  В.Т. Нора, М. А. Погорецького, Д.Б. Сергєєвої, Л. Д. Удалової, 

В.І. Фаринника, Ю.В. Циганюк, В.П. Шибіко, О.Г. Шило, М.Є. Шумила та інших.  

Кожен із вище вказаних науковців зробив істотний вклад у дослідження 

проблематики кримінального процесуального затримання та тримання під вартою, 

в тій чи іншій мірі торкаючись певних аспектів та проблем захисту при їх 

застосуванні. 

Водночас у науці кримінального процесу України до цього часу не було 

самостійного комплексного дисертаційного дослідження проблем діяльності 

захисника саме при застосуванні таких заходів кримінального процесуального 

примусу як затримання та тримання під вартою. 

Усе це породжує необхідність подальших наукових пошуків у цьому 

напрямку та визначає актуальність теми дисертаційного дослідження, що, власне, і 

зумовило її вибір. 

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

дослідження узгоджується із Національною стратегією у сфері прав людини, 

затвердженою Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015. 

Робота відповідає Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України 07 вересня 2011 р. № 942, 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» 
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(номер теми 11БФ042-01, державна реєстрація 01111u008337), а також кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

визначення сутності кримінальної процесуальної діяльності захисника при 

застосуванні затримання та взяття під варту на стадії досудового розслідування,  

з’ясування змісту та особливостей такої діяльності, формулювання науково 

обґрунтованих, теоретичних, правових та практичних пропозицій щодо  

вдосконалення кримінального процесуального законодавства, спрямованих на 

підвищення ефективності та дієвості механізму захисту прав підозрюваного при 

застосуванні затримання та тримання під вартою. 

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: 

– з'ясувати місце і роль затримання в системі заходів процесуального 

примусу;  

– визначити сутність тримання під вартою як найсуворішого  запобіжного 

заходу у кримінальному провадженні України;  

– охарактеретизувати сутність захисту прав підозрюваного при 

застосуванні затримання та тримання під вартою; 

– проаналізувати практику Європейського суду з прав людини з питань 

застосування затримання та тримання під вартою;  

– визначити особливості здійснення захисту прав підозрюваного при 

затриманні;  

– дослідити порядок оскарження захисником дій та рішень, пов'язаних із 

затриманням підозрюваного у кримінальному провадженні України; 

– розкрити специфіку діяльності захисника при обранні підозрюваному 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 

– висвітлити особливості захисту під час продовження та зміни, в тому 

числі скасування, запобіжного заходу у вигляді триманням під вартою; 

– охарактеризувати процесуальні аспекти і проблеми оскарження 

захисником умов тримання підозрюваного під вартою; 



17 

– сформулювати науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

норм чинного кримінального процесуального законодавства і практики його 

застосування. 

Об'єктом дослідження є кримінальні процесуальні правовідносини, що 

виникають у процесі здійснення та реалізації функції захисту прав підозрюваного 

при застосуванні затримання та тримання  під вартою у кримінальному 

провадженні України. 

Предметом дослідження є захист прав підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Методи дослідження обрані з урахуванням обʼєкта і предмета дослідження, 

поставленої у роботі мети та обумовлених нею завдань.  За допомогою 

діалектичного методу розглянуто захист прав підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою як цілісне правове 

явище, що складається із взаємоповʼязаних елементів; історико-правовий метод 

використовувався при дослідженні закономірностей становлення і розвитку 

інституту захисту при затриманні та взятті під варту; системно-структурний 

метод – для встановлення внутрішньої побудови механізму захисту прав 

підозрюваного при застосуванні затримання і взяття під варту; метод 

функціонального аналізу застосовувався для формування уявлення про правову 

характеристику змісту діяльності захисника при застосуванні затримання та 

тримання під вартою; статистичні та соціологічні методи використані з метою 

збору та узагальнення отриманих результатів і результатів вивчення кримінальних 

проваджень та статистичних даних; формально-логічний (догматичний) – 

використовувався при з’ясуванні сутності і визначення понять «затримання», 

«тримання під вартою», «захист» та інших; порівняльно-правовий метод 

використовувався при здійсненні порівняння міжнародно-правових, кримінальних 

процесуальних, а також підзаконних правових актів з проблем затримання, 

тримання під вартою та захисту при їх застосуванні; метод правового аналізу 

використано для визначення особливостей процесуального статусу осіб, які мають 

право брати участь у судочинстві в якості захисників, а також при наданні 

загальної правової характеристики кримінального процесуального затримання та 

тримання під вартою. 
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Нормативно-правовою основою роботи є положення Конституції України, 

міжнародно-правових актів з питань захисту прав людини, вітчизняне кримінальне 

та кримінальне процесуальне законодавство, зарубіжне кримінальне процесуальне 

законодавство. 

Обґрунтованість і достовірність сформульованих у дисертації наукових 

положень, висновків і рекомендацій визначається і забезпечується емпіричною 

базою дослідження, яку становлять результати вивчення адвокатської та судової 

практики з питань захисту при затриманні та застосуванні тримання під вартою (50 

кримінальних проваджень); ухвали слідчих суддів (4000 ухвал); рішення ЄСПЛ 

(150 справ); дані, отримані під час опитування 200 адвокатів м. Києва та Київської 

області. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першим комплексним дослідженням питань, що відносяться до проблем та 

особливостей діяльності захисника при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. Обґрунтовано низку концептуальних та 

важливих для теорії й практики понять, положень і висновків, одержаних особисто 

автором, серед яких найсуттєвішими є такі: 

вперше:  

- сформульовано висновок про те, що захист при затриманні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є складовою і нерозривною 

частиною діяльності захисника проти висунутої підозри чи пред’явленого 

обвинувачення у конкретному кримінальному провадженні, яка має свої 

специфічні особливості, обумовлені її предметом і метою, що дозволяє розглядати 

її як відносно самостійний напрямок діяльності захисника; 

- викладено наукову позицію про те, що захист від незаконного та 

необґрунтованого затримання складається з двох основних етапів: 1) перший етап 

утворює діяльність захисника під час затримання підозрюваного; 2) другий етап 

пов’язаний з оскарженням захисником дій, рішень або бездіяльності 

уповноважених осіб, пов'язаних із затриманням підозрюваного; 

- обґрунтовано висновок про необхідність закріплення у КПК України норми 

про подання стороною захисту письмових заперечень проти застосування 

запобіжного заходу, в тому числі, у вигляді тримання під вартою, у яких 
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викладаються доводи стосовно: незаконності, необґрунтованості і 

невмотивованості клопотання слідчого, прокурора, відсутності підстав для його 

застосування, можливості застосування більш м’якого запобіжного заходу; 

- доведено необхідність закріплення обов’язку слідчого судді вказувати в 

ухвалі про продовження строків тримання під вартою докази на підтвердження 

кожної із встановлених судом обставин, передбачених частиною 3 ст. 199 КПК 

України, що сприятиме зменшенню випадків необґрунтованого та незаконного 

продовження строків тримання під вартою; 

- аргументовано твердження про те, що діяльність захисника при оскарженні 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полягає в 

оскарженні: а) ухвали слідчого судді про обрання та продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; б) діянь уповноважених 

службових осіб, пов’язаних із порушенням прав ув’язненого, та умов тримання під 

вартою;  

удосконалено: 

- наукові погляди про необхідність надання слідчому судді повноважень 

приймати рішення про допустимість доказів при вирішенні питання про 

застосування запобіжного заходу, в тому числі, у вигляді тримання під вартою. 

Стверджується, що обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та 

його продовження можливе лише на підставі доказів, які відповідають критерію 

допустимості; 

- положення про те, що встановлення незаконності і необґрунтованості 

затримання на момент розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є підставою для відмови у обрані запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою та/або його продовженні; 

- науковий підхід щодо розмежування понять «обрання» та «застосування» 

запобіжного заходу; 

- положення про обов’язкову участь захисника при розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також 

необхідність залучення поряд із адвокатом в якості захисника осіб з числа 

близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого або будь-якої іншої особи за 

клопотанням підозрюваного, обвинуваченого; 
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- положення про необхідність вдосконалення механізму та порядку 

забезпечення конфіденційності зустрічей між захисником та підозрюваним, 

обвинуваченим; 

- нормативно-правову регламентацію кримінального процесуального 

затримання підозрюваного, змісту протоколу затримання, порядку повідомлення 

захисника про здійснення затримання підозрюваного. Обґрунтовано необхідність 

процесуальної регламентації права затриманої особи на залучення захисника з 

моменту фактичного затримання та забезпечення права на вільний вибір захисника 

при затриманні;  

- наукові пропозиції стосовно необхідності внесення змін до ст. 309 КПК 

України щодо можливості апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів про 

дозвіл на затримання з метою приводу, ухвал слідчих суддів, постановлених в 

порядку ст. 206 КПК України, а також про зміну запобіжного заходу або відмову у 

його зміні; 

- нормативно-правову регламентацію порядку розгляду питання про 

законність затримання особи чи тримання її під вартою, який врегульовано  ст. 206 

КПК України, а також порядку розгляду клопотання про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та його продовження в частині надання 

підозрюваному достатніх правомочностей для здійснення свого захисту;   

набули подальшого розвитку: 

- положення про необхідність здійснення кримінальної процесуальної 

регламентації фактичного затримання підозрюваного та визначення порядку його 

доставлення до органу досудового розслідування;  

- наукові пропозиції про необхідність запровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство України системи превентивних та компенсаційних 

засобів юридичного захисту від неналежних умов тримання під вартою, а також 

інституту пенітенціарного судді; 

- положення про необхідність вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства в частині відшкодування (компенсації)  матеріальної та моральної 

шкоди, завданих незаконним застосуванням заходів кримінального процесуального 

примусу; 

- наукові позиції стосовно необхідності запровадження у КПК України 
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інституту касаційного оскарження ухвал слідчого судді, суду про обрання та 

продовження строків тримання під вартою.  

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, висновки й пропозиції використані: 

- у нормотворчій діяльності - для вдосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, які регламентують порядок кримінального 

процесуального затримання (акт про впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у законотворчу діяльність Верховної Ради України № 1190-14/3 від 20 

вересня 2018 р.); 

- у практичній діяльності - пропозиції й рекомендації, викладені в 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність Адвокатського об’єднання 

«Меджістерс» та Правової групи «Побережнюк і партнери» (акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у практичну діяльність АО «Меджістерс» 

від 25 вересня 2018 р.;  акт впровадження результатів дисертаційного дослідження 

у практичну діяльність Правової групи «Побережнюк і партнери» від 27 вересня 

2018 р.); 

- у навчальному та науково-дослідному процесі - при викладанні навчальних 

дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального 

процесу України», «Порівняльний кримінальний процес», «Актуальні питання 

захисту адвокатом інтересів учасників кримінального провадження» та при 

підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів 

(акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний та 

науково-дослідний процеси юридичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 24 травня 2018 р.; акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний і науково-дослідний 

процеси Академії адвокатури України від 31 травня 2018 р.; акт впровадження 

результатів дисертаційного дослідження до освітнього процесу Донецького 

юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України від 21 червня 

2018 р.; акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у науково-

дослідну діяльність Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх 

справ України № 9 від 21 червня 2018 р.). 

Апробація результатів дисертації.  Основні ідеї дисертації доповідалися й 
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обговорювалися: на засіданнях кафедри правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у виступах на 

міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

«Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (м. Кривий Ріг, 12 червня 

2015 р.); «Криміналістичні та кримінально-процесуальні засоби оптимізації 

досудового розслідування» (м. Одеса, 02 квітня 2016 р.); «Правові та інституційні 

механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції» 

(м. Одеса, 20 травня 2016 р.); «Особливості нормотворчих процесів в умовах 

адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу» (м. Херсон, 3-

4 червня 2016 р.); «Політико-правові реформи та становлення громадянського 

суспільства в Україні» (м. Херсон, 7-8 жовтня 2016 р.); «Верховенство права та 

правова держава» (м. Ужгород, 21-22 жовтня 2016 р.); «Пріоритетні завдання та 

стратегії розвитку  юриспруденції у світовій науці» (м. Сладковічево, Словацька 

Республіка, 28-29 жовтня 2016 р.); «Адвокатура: минуле та сучасність» (м. Одеса, 

12 листопада 2016 р.); «Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування 

в кримінальному процесі України» (м. Київ, 16 грудня 2016 р.); «Актуальні 

проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства» (до 70-

річчя д.ю.н., професора Аленіна Юрія Павловича, м. Одеса, 21 квітня 2017 р.); 

«Правова реформа та забезпечення демократизаційних процесів і національної 

безпеки в Україні» (м. Одеса, 8-9 вересня 2017 р.) та Актуальні питання 

реформування процесуального законодавства в Україні (м. Київ, 01 грудня 2017  

року). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані 

в дисертації, відображено у 19 наукових публікаціях, з них: 6 – у фахових виданнях 

України, 1 – у фаховому міжнародному виданні  (Республіка Молдова),  12 – у 

збірниках тез доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, задачами та предметом 

дослідження і композиційно складається із вступу, трьох розділів, що містять у 

собі десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок, із них основний текст викладено на 201 

сторінці, список використаних джерел (379 найменувань) становить 36 сторінок та 
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додатки на 20 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХИСТУ ПРИ ЗАТРИМАННІ ТА 

ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД 

ВАРТОЮ 

 

1.1. Місце і роль затримання в системі заходів кримінального 

процесуального примусу 

 

З метою повного і всебічного розкриття особливостей, теоретичних та 

практичних проблем здійснення захисту при кримінальному процесуальному 

затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на 

початку дисертаційного дослідження визначимо місце та роль затримання в 

системі заходів кримінального процесуального примусу. З цією метою надамо 

загальну правову характеристику кримінального процесуального затримання, 

визначимо його поняття, сутність, правову основу, ознаки, мету та підстави для 

застосування. 

Значний науковий інтерес до проблематики застосування заходів 

кримінального процесуального примусу загалом, та заходів забезпечення 

кримінального провадження, зокрема, зумовлюється, з однієї сторони, їх 

правообмежувальним характером, а з іншої – необхідністю розробки та 

запровадження у кримінальному провадженні України ефективного та дієвого 

механізму захисту прав суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності, до яких 

вони застосовуються. 

Разом з тим, у чинному КПК України, як і в КПК України 1960 року, на 

законодавчому рівні не визначені достатньо поняття заходів забезпечення 

кримінального провадження, запобіжних заходів, заходів кримінального 

процесуального примусу, а також відсутні нормативні визначення термінів 

«затримання» та «тримання під вартою», що поряд із практичним, зумовлює також 

значний науковий інтерес до розкриття їх правової сутності. 

У науковій літературі під заходами забезпечення кримінального провадження 

розуміють передбачені кримінальним процесуальним законодавством процесуальні 

засоби примусового характеру, що застосовуються у сфері кримінального 



25 

судочинства уповноваженими на те посадовими особами і державними органами за 

наявності підстав і в порядку, що передбачені законом, щодо обвинувачених, 

підозрюваних та інших осіб для попередження і припинення їхніх неправомірних 

дій з метою успішного розслідування і вирішення завдань кримінального 

судочинства [1, с. 290]. 

В.В. Назаров відзначає, що заходи забезпечення кримінального провадження 

– це передбачені КПК заходи примусового характеру, які застосовуються за 

наявності підстав та в порядку, встановлених законом, з метою запобігання і 

подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати 

вирішенню завдань кримінального провадження, забезпеченню його дієвості [2, 

с. 105]. 

О.Ф. Фірман надає їм більш широке визначення, вказуючи, що заходи 

забезпечення кримінального провадження є передбаченою кримінальним 

процесуальним законом групою заходів кримінально-процесуального примусу, що 

застосовується на підставі, за умов та в порядку, встановленому кримінальним 

процесуальним законом, державними органами та службовими особами, які ведуть 

кримінальне провадження, а в окремих випадках й іншими особами, щодо 

підозрюваного, обвинуваченого, свідка та потерпілого або інших осіб для 

забезпечення належного виконання ними своїх процесуальних обов’язків, 

попередження можливих або усунення наявних перешкод під час кримінального 

провадження, одержання доказів, а також виконання судових рішень у частині 

цивільно-правових наслідків вирішення справи [3, с. 237]. 

На думку В.І. Фаринника, яку ми підтримуємо, за своє правовою природою 

ці заходи не є кримінальним покаранням, деякі з них являють собою вид 

кримінальної процесуальної відповідальності, проте всі вони мають 

забезпечувальний й примусовий характер і спрямовані на досягнення єдиної мети – 

подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати 

здійсненню кримінального провадження, забезпечення його дієвості [4, с. 19]. 

Втім, на нашу думку, затримання, яке здійснюється під час вчинення злочину, 

носить «припиняючий» характер, адже не дає довести злочин до кінця (характер 

протидії злочину). 

В.І. Фаринник виділяє такі ознаки заходів забезпечення кримінального 
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провадження, які відображають їх правову природу та дозволяють виокремити ці 

заходи із сукупності інших процесуальних дій: 1) забезпечувальний характер, що 

означає їх спрямованість на створення належних умов для здійснення 

кримінального провадження, забезпечення його дієвості, тобто вирішення завдань, 

заради яких воно здійснюється. У зв’язку з цим для абсолютної більшості таких 

заходів нехарактерною є пізнавальна спрямованість (на відміну від слідчих 

(розшукових) дій); 2) державно-владний характер відносин, що виникають, 

розвиваються і припиняються під час застосування цих заходів; 3) наскрізний 

характер, тобто можливість застосування цих заходів на будь-якому етапі 

кримінального провадження (що також відрізняє їх від інших процесуальних дій, у 

тому числі слідчих (розшукових)); 4) індивідуально-визначений характер, що 

означає, що їх застосування, як правило, є персоніфікованим, особоцентрованим, 

тобто здійснюється стосовно конкретної особи, про що, як правило, завжди 

зазначається у відповідному процесуальному документі, що виступає правовою 

підставою застосування цих заходів; 5) правообмежувальний характер, у зв’язку із 

чим допускається можливість застосування примусу за умови невиконання 

зобов’язаною особою своїх процесуальних обов’язків або відповідно до 

конкретного виду заходу забезпечення кримінального провадження примус 

передбачається як його необхідна складова; 6) їх закріплення у вичерпному 

переліку в КПК України. Це означає, що заходами забезпечення кримінального 

провадження є лише ті, що передбачені частиною другою ст. 131 КПК України [4, 

с. 31-32]. 

В свою чергу, О.М. Миколенко до основних ознак заходів забезпечення 

кримінального провадження відносить наступні: реалізацію в межах кримінальних 

процесуальних правововідносин (підстави, межі, суб’єкти та порядок їх 

застосування детально регламентовані КПК); специфічну цілеспрямованість – 

забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження (тобто основна мета 

їх застосування не покарання особи чи захист прав учасників кримінального 

провадження, а безпосереднє забезпечення процедури притягнення особи до 

кримінальної відповідальності); суб’єкт застосування – компетентні державні 

органи та посадові особи, які здійснюють кримінальне провадження (за винятком 

затримання особи на підставі вимог ст. 207 КПК) [5, с. 83]. 
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На думку Л.М. Лобойко та О.А. Банчука ознаками заходів забезпечення 

кримінального провадження є: 1) державно-владний характер відносин, що 

виникають розвиваються і припиняються під час застосування цих заходів. Це – 

владо-відносини; 2) вони «пронизують» усе кримінальне провадження; 3) завжди 

пов’язані з певними обмеженнями прав і свобод суб’єктів процесу; 4) мають 

особистий характер; 5) застосовуються тоді, коли авторитету закону і переконання 

в необхідності виконання прписів норм права виявляється недостатньо [6, с. 130]. 

Водночас нормативно виділяється лише одна ознака заходів забезпечення 

кримінального провадження, а саме те, що ці заходи застосовуються з метою 

досягнення дієвості кримінального провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України). У 

зв’язку із цим та внаслідок відсутності чіткої нормативно-правової регламентації 

заходів забезпечення кримінального провадження серед вчених виникла наукова 

дискусія щодо їх співвідношення із заходами процесуального примусу, оскільки ці 

поняття на практиці інколи підміняють один одного. 

Одні вчені (В.В.Назаров, Г.К. Кожевніков, Ю.В.Бубир та інші) вважають, що 

дані поняття є тотожними, оскільки дають можливість виявити, збирати та 

зберігати докази, попереджати можливу протиправну поведінку чи виключати 

можливість підозрюваного, обвинуваченого ухилитися від слідства та суду. Так, 

Г.К. Кожевніков, ототожнюючи дані поняття, пояснює це тим, що заходи 

забезпечення кримінального провадження здатні виконати головну кримінальну 

процесуальну функцію – забезпечити належну поведінку суб’єктів кримінального 

провадження, коло яких визначено відповідними нормами кримінального 

процесуального закону [7, с. 68-69]. 

Інші науковці (О.М. Гумін, М.Я. Никоненко та інші) стверджують, що заходи 

кримінального процесуального примусу охоплюють й інші заходи, крім заходів 

забезпечення кримінального провадження [8, с. 229]. Так, М.Я. Никоненко 

зазначає, що називати лише запобіжні заходи заходами процесуального примусу 

було б не зовсім справедливо, адже примусовий характер властивий й іншим 

процесуальним, у тому числі, слідчим діям [9]. 

На думку Н.А. Сотник заходи забезпечення кримінального провадження є 

більш ширшим поняттям, ніж заходи кримінального процесуального примусу; 

вони не співвідностяться як ціле та частина, а швидше існують поряд, іноді 
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перетинаючись [10, с. 256-257]. 

Ми частково погоджуємось з такою думкою автора в тому, що поняття 

«заходи забезпечення кримінального провадження» та «заходи кримінального 

процесуального» примусу не є повністю тотожними правовими категоріями, 

оскільки не всі заходи забезпечення кримінального провадження передбачають 

застосування кримінального процесуального примусу (наприклад, судовий виклик, 

виклик слідчого, прокурора). На нашу думку, поняття «заходи кримінально-

процесуального примусу» є більш широкою правовою категорією, ніж поняття 

«заходи забезпечення кримінального провадження», оскільки перше включає в 

себе й окремі слідчі та процесуальні дії, які за певних умов здійснюються із 

застосуванням елементів процесуального примусу (наприклад, обшук, огляд місця 

події, особистий огляд особи тощо). Самі по собі вони не є примусом, а являють 

собою правозастосовні комплекси, у межах яких можливий примус. Зокрема, якщо 

особа перешкоджає проведенню огляду, ексгумації трупа, освідуванню, то до неї 

застосовується примус [11, с. 233-234]. 

Норми, які регламентують підстави та порядок застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження у кримінальному процесі України 

об’єднано в другому розділі КПК України (ст. ст. 131-213 КПК), який має назву 

«Заходи забезпечення кримінального провадження». До цих заходів відповідно до 

ст. 131 КПК України віднесено: 1) виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і 

привід; 2) накладення грошового стягнення; 3) тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 4-1) тимчасове 

відсторонення судді від здійснення правосуддя; 5) тимчасовий доступ до речей і 

документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) затримання особи; 

9) запобіжні заходи [12]. 

Особливе місце у системі заходів забезпечення кримінального провадження 

належить запобіжним заходам, які З.Ф. Коврига визначав, як заходи 

процесуального примусу, які обмежують свободу дій обвинуваченого 

(підозрюваного), і застосовуються у відповідності до кримінально-процесуального 

закону з метою обмеження суспільства від небезпечних для нього осіб і успішного 

здійснення завдань правосуддя. На думку вченого, підставами для застосування 

запобіжних заходів є: 1) наявність ознак кримінального злочину і кримінально-
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правове правовідношення, що розвивається у зв’язку із цим; 2) фактичні дані, які 

підтверджують тяжкість вчиненого злочину або суспільну небезпеку особи, яка 

його вчинила, або її неналежну поведінку, яка загрожує інтересам правосуддя [13, 

с. 103-104]. 

Більш сучасне та влучне визначення запобіжних заходів наводить 

В.І. Фаринник, який вказує, що ними є заходи забезпечення кримінального 

провадження, застосування яких полягає в обмеженні підозрюваного, 

обвинувачного в його правах на свободу та особисту недоторканність, 

недоторканність житла чи іншого володіння особи, таємницю спілкування, 

невтручання у приватне життя тощо [14, с. 137]. 

Варто відзначити, що без запобіжних заходів не обходиться жоден 

кримінальний процес сучасних держав світу, адже саме за їх допомогою 

забезпечується належний, заданий законом перебіг досудового розслідування і 

судового провадження, а в кінцевому підсумку – захист особи, суспільства, 

держави від кримінальних правопорушень та виконання інших завдань 

кримінального провадження [15, с. 4]. 

Перелік запобіжних заходів закріплений у ст. 176 КПК України, серед яких 

виділяють: 1) особисте зобов’язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній 

арешт; 5) тримання під вартою. Крім того, до неповнолітніх підозрюваних чи 

обвинувачених, крім вказаних запобіжних заходів, може застосовуватися 

передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, адміністрації 

установи, в якій виховується дитина (ст. 493 КПК України). До особи, стосовно 

якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 

вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані: 1) передання 

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

лікарським наглядом; 2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що 

виключають її небезпечну поведінку (ст. 508 КПК України). Застосування до однієї 

особи декількох запобіжних заходів одночасно законом не допускається [12]. 

Кримінальне процесуальне затримання та тримання під вартою віднесені 

законодавцем до заходів забезпечення кримінального провадження, проте 

затримання, на нашу думку, за своєю правовою природою є заходом кримінального 

процесуального примусу. В системі заходів забезпечення кримінального 
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провадження затримання взагалі займає особливо важливе місце, оскільки в 

процесі його застосування істотно обмежується конституційне право особи на 

свободу та особисту недоторканність. Затриманий позбавляється свободи 

пересування, можливості спілкування з іншими людьми, можливості 

розпоряджатися майном, страждає його фізична і моральна недоторканність, він 

терпить інші численні незручності, пов’язані з побутом, проживанням, медичним 

обслуговуванням [16, с. 67]. 

Міжнародні правові стандарти затримання закріплені у Загальній декларації 

прав людини і громадянина (1948 p.) [17]; Міжнародному пакті про громадянські 

та політичні права (1966 p.) [18]; Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання 

правопорядку (1979 p.) [19]; Основних принципах застосування сили та 

вогнепальної зброї посадовими особами з підтримання правопорядку (1990 p.) [20]; 

Керівних принципах, що стосуються ролі осіб, які здійснюють судове 

переслідування (1990 p.) [21]; Мінімальних стандартних правилах ООН 

поводження з в’язнями (1955 р.) [22]; Декларації про захист усіх осіб від катувань 

та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 

поводження та покарання (1975 p.) [23]; Конвенції ООН проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та 

покарання (1984 p.) [24]; Зводі принципів захисту всіх осіб, які піддаються 

затриманню чи ув’язненню в будь-якій формі (1988 p.) [25]; Мінімальних 

стандартних правилах ООН щодо заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням 

(«Токійські правила»; 1990 р.) [26]; Основних принципах поводження із в’язнями 

(1990 p.) [27]; Мінімальних стандартних правилах ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»; 1985 р.) [28]; 

Конвенції про права дитини (1989 p.) [29]; Правилах ООН, що стосуються захисту 

неповнолітніх, позбавлених волі (1990 p.) [30]; Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (1950 p.) [31]; Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи 

(65)11 від 9 квітня 1965 р. «Взяття під варту» [32]; Рекомендації R (80) 11 від 27 

червня 1980 р. «Про взяття під варту до суду» [33]; Конвенції про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню (1987 p.) [34]; Паризькій хартії для нової Європи (1990 p.) [35] тощо. 

На національному рівні правовою основою кримінального процесуального 
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затримання є: Конституція України (ст.ст. 3, 8, 29, 62) [36], Кримінальний 

процесуальний кодекс України, Закон України «Про попереднє ув’язнення» [37], 

Закони України «Про судоустрій і статус суддів» [38], «Про статус народного 

депутата України» [39], «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [40], «Про 

розвідувальні органи України» [41], «Про Державну прикордонну службу України» 

[42], «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 

журналістів» [43], «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 

[44] тощо, які регламентують особливості затримання окремої категорії осіб; 

Інструкція про порядок проведення процесуальних дій під час кримінального 

провадження на морському чи річковому судні України, що перебуває за межами 

України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно 

приписано до порту, розташованого в Україні, затверджена Наказом Генеральної 

прокуратури України від 14.11.2012 р. № 112 [45]; Інструкція про порядок 

превентивного затримання у районі проведення антитерористичної операції осіб, 

причетних до терористичної діяльності, та особливого режиму досудового 

розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення 

антитерористичної операції, затверджена спільним наказом Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України та Служби Безпеки 

України від 26.08.2014 р. № 872/88/537 [46]; Наказ Міністерства Внутрішніх справ 

України від 26.03.2013 р. № 289/540/5 «Про заходи стосовно дотримання вимог 

законодавства при затриманні без ухвали слідчого судді, суду осіб, підозрюваних у 

вчиненні злочину, та при обранні стосовно підозрюваних запобіжного заходу – 

тримання під вартою під час кримінальнго провадження» [47]; Інструкція про 

порядок і умови утримання засуджених, узятих під варту та затриманих 

військовослужбовців, що затверджена Наказом Міністерства оборони України від 

26.09.2013 р. № 656 [48] та іншими підзаконними нормативно-правововими 

актами; лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів 

під час досудового розслідування та судового провадження відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» від 04.04.2013 р. [49], рішення 

Конституційного Суду України від 26 червня 2003 р. № 12- рп/2003 тощо. 

Незважаючи на свою короткочасність кримінальне процесуальне затримання, 
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за характером правообмежень, є одним із найбільш суворих заходів кримінального 

процесуального примусу. Водночас, цей захід сприяє ефективній діяльності 

органів досудового розслідування у сфері протидії злочинності. Тому, незважаючи 

на обраний законодавцем курс гуманізації суспільних відносин у сфері 

кримінального судочинства, на практиці затримання застосовується достатьньо 

широко, і тому вимагає чітких процесуальних гарантій, які забезпечували б 

ефективність механізму захисту прав затриманої особи [50, с. 7]. 

У сучасній науковій літературі превалюють три точки зору на сутність 

кримінального процесуального затримання підозрюваного. У відповідності до 

першої точки зору затримання є слідчою дією. У цьому аспекті підстави 

затримання, відображені в протоколі, є фактичними даними, що мають істотне 

доказове значення. Відповідно до другої – це міра винятково кримінального 

процесуального примусу, що полягає у короткочасному арешті особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину. Треті вчені вважають, що затримання 

підозрюваного має подвійну природу: по-перше, це слідча дія, що є самостійним 

способом одержання доказів, по-друге – тимчасовий запобіжний захід 

кримінального процесуального примусу, що полягає в арешті людини, 

підозрюваної у вчиненні злочину, за яке передбачене покарання у вигляді 

позбавлення волі [51, с. 15]. 

До слідчих дій затримання у своїх працях відносять такі вчені процесуалісти, 

як: І.Є. Биховський, В.П. Бож’єв, А.П. Гуляєв, С.А. Данилюк, А.Я. Дубинський, 

С.Н. Забарин, О.С. Кобліков, Є.І. Макаренко, В.М. Тертишник, О.Г. Філіппов, 

С.А. Шейфер та інші. 

Обгрунтовуючи свою позицію, зокрема, С.А. Шейфер відзначав, що 

затримання підозрюваного у вчиненні злочину є слідчою дією по збиранню 

доказів, яка спрямована на вирішення комплексного завдання, елементами якого є 

сприйняття та фіксація даних, що вказують на причетність підозрюваного до 

злочину, і невідкладна ізоляція підозрюваного [52, с. 40]. 

Підтримуючи таку точку зору, Є.І. Макаренко взагалі пропонує виключити 

«затримання» з переліку запобіжних заходів, надавши йому статус невідкладної 

процесуальної (слідчої) дії, спрямованої на примусове забезпечення участі суб’єкта 

злочину в кримінальному процесі та отримання доказів, шляхом захоплення 
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останнього на місці скоєння злочину або в результаті оголошення в розшук. На 

думку автора, діям з фізичного захоплення злочинців властивий специфічний 

організаційно-тактичний характер (відповідні прийоми підготовки, 

безпосереднього захоплення злочинця, фіксації важливих обставин затримання та 

його доставлення до поліції для вжиття заходів в інтересах кримінального 

судочинства), що і становить суть «кримінально-процесуального затримання» 

[53, с. 123-124]. 

Інші вчені, такі як В.М. Григор’єв, В.Г. Гончаренко, П.М. Давидов, 

Г.М. Міньковський, М.М. Михеєнко, В.Т. Нор, В.А. Похмелкін, В.О. Семенцов, 

О.А. Ратінов, В.П. Шибіко та інші, виключать затримання з переліку слідчих дій. 

Зокрема, В.О. Семенцов відзначає, що процесуальне затримання не володіє 

пізнавальними властивостями, воно лише створює необхідні передумови для 

проведення таких слідчих дій, як особистий обшук затриманого, допит 

підозрюваного, огляд [54, с. 33]. 

Згідно третьої точки зору, яку підтримуюють такі вчені, як Х.А. Сабіров, 

Ф.М. Кудін та інші, затримання одночасно є і заходом процесуального примусу, і 

слідчою дією [55, с. 36]. Зокрема, Х.А. Сабіров у своєму дослідженні зазначає, що 

будучи заходом процесуального примусу, затримання може розгладатися і як 

невідкладна слідча дія, протоколи якої мають силу доказів. На думку науковця, 

трактування затримання лише в аспекті заходу процесуального примусу 

призводить до неправильного і одностороннього його розуміння [56, с. 101]. 

Є.І. Макаренко зазначає, що у чинному КПК України термін «затримання 

підозрюваного» водночас визначається і як захід забезпечення кримінального 

провадження (п. 8 ч. 2 ст. 131 КПК України), і як тимчасовий запобіжний захід (ч. 2 

ст. 176 КПК України), і як процесуальна дія, факт і результати проведення якої 

фіксуються у відповідному протоколі (ч. 5 ст. 208 КПК України) [57, с. 302]. 

Проте, як слушно відзначила Кучинська О.П., навряд чи буде вірним 

розглядати дії щодо фізичного захоплення особи на місці або одразу після 

вчинення нею кримінального правопорушення, її доставлення до службового 

приміщення правоохоронного органу як частину процедури застосування 

тимчасового запобіжного заходу, оскільки далеко не завжди в такому випадку 

обмеження свободи та особистої недоторканості особи може закінчуватись 
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ізоляцією такої особи та поміщенням її до місця тримання затриманих внаслідок 

відсутності формально-юридичних (вчинення кримінального проступку або 

злочину, за який не передбачено покарання у вигляді позбавлення волі) або 

фактичних підстав (ризиків, які дають достатні підстави для тримання 

підозрюваного під вартою) [58, с. 194-195]. А отже, затримання за своєю правовою 

природою є заходом кримінального процесуального примусу. 

Також ми повністю погоджуємось із В.Г. Гончаренком в тому, що 

затримання не може бути віднесено до категорії слідчих дій, оскільки 

здійснюється, за виключенням його застосування з метою забезпечення приводу, 

до внесення відомостей про правопорушення до ЄРДР, а слідчі дії можуть 

проводитись лише після цього (можливість проведення у невідкладних випадках 

слідчого огляду до внесення відомостей до ЄРДР як екстраординарна дія не 

спростовує висловлене твердження) [59, с. 12]. 

Слід також погодитися із В.М. Григор’євим, який вказує, що затримання є 

виключно заходом кримінального процесуального примусу, оскільки такий захід 

призначений лише для використання у зв’язку із провадженням за фактом 

вчинення кримінального правопорушення [60, с. 68]. 

Враховуючи, що у п. 8 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що затримання 

особи є самостійним заходом забезпечення кримінального провадження, ми 

підтримуємо точку зору тих процесуалістів, які відносять затримання до заходів 

кримінального процесуального примусу, що виражається у короткочасному 

позбавленні свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за яке може бути 

призначене покарання у вигляді позбавлення волі, з метою з’ясування її 

причетності до вчиненого кримінального правопорушення та припинення її 

злочинної діяльності, запобігання втечі чи переховування від органу досудового 

розслідування, прокуратури та суду, приховування, пошкодження або знищення 

нею доказів. 

Проблема визначення сутності затримання ускладнюється також тим, що 

чинний КПК України не містить тлумачення терміну «затримання», за витятком 

того, що воно є заходом забезпечення кримінального провадження (п. 8 ч. 2 

ст. 131 КПК) і тимчасовим запобіжним заходом (ч. 2 ст. 176 КПК) [12], що 

призводить до різноманітного трактування цього процесуального інституту. 



35 

Зокрема, Ю.В. Лук’яненко визначає, що дане поняття можна віднести до оціночних 

понять, що, в свою чергу, призводить до прикладної плутанини застосування 

відповідних положень КПК України [61, с. 137], а особливо при реалізації права 

затриманої особи на захист. 

На думку М.М. Михеєнко, В.Т. Нора та В.П. Шибіко, сутність затримання 

полягає в тому, що особа на короткий строк поміщається до спеціального 

приміщення (ізолятора тимчасового тримання, гауптвахти для 

військовослужбовців) і, таким чином, тимчасово позбавляється волі з метою 

з’ясування причетності її до кримінального правопорушення і вирішення питання 

про застосування до затриманого запобіжного заходу [62, с. 162]. 

Згідно з правовою позицією Конституційного Суду України (далі – КСУ), яку 

він висловив у рішенні від 26 червня 2003 р. № 12- рп/2003 (справа про гарантії 

депутатської недоторканності), затримання слід розуміти як тимчасовий 

запобіжний кримінальний процесуальний захід, застосування якого обмежує право 

на свободу та особисту недоторканність [63]. 

У зв’язку із цим, в аспекті забезпечення ефективного та дієвого захисту прав 

та законних інтересів підозрюваного при затриманні дуже важливе значення має 

закріплення на законодавчому рівні поняття затримання. Так, А.М. Мельник 

пропонує у чинному КПК закріпити положення про те, що затриманням є 

самостійним тимчасовим заходом кримінального процесуального примусу, що 

застосовується визначеними законом особами на строк не більше 72 годин з 

моменту безпосереднього обмеження свободи пересування затриманої особи [64, 

с. 32]. 

На підставі аналізу вищевказаних точок зору видатних науковців та норм 

КПК України, які регулюють інститут затримання, необхідно виділити такі ознаки 

кримінального процесуального затримання як заходу кримінального 

процесуального примусу: 1) це короткочасне позбавлення свободи особи на строк, 

що не може перевищувати семидесяти двох годин з моменту фактичного 

затримання (ч. 1 ст. 211 КПК України); 2) затримання здійснюється лише 

уповноваженими службовими особами (окрім законного затримання (ст. 207 КПК 

України); 3) затримання може здійснюватись лише з метою, визначеною законом 

для застосування запобіжних заходів, у вигляді забезпечення виконання 
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підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов’язків, а 

також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування 

та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які 

мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити 

інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у 

якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України); 4) затримання є 

можливим лише відносно особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який може 

бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі (ч. 1 ст. 208 КПК України); 

5) затримання підозрюваного може бути проведене лише в порядку, передбаченому 

процесуальним законом; 6) затримання здійснюється лише з підстав, визначених 

кримінальним процесуальним законодавством (ч. 4 ст. 189, ст.ст. 207, 208 КПК 

України). 

Особливістю застосування кримінального процесуального затримання є те, 

що позбавлення свободи відбувається тоді, коли, враховуючи презумпцію 

невинуватості, особа вважається ще невинуватою. Ця особливість правової 

природи запобіжних заходів покладає на органи досудового розслідування, 

прокурора, слідчого суддю і суди надзвичайну відповідальність за правильне 

розуміння мети та підстав затосування запобіжного заходу у кожній конкретній 

ситуації і потребують зваженості при прийнятті рішення з цього питання [65, с. 70]. 

Не менш висока міра відповідальності у зв’язку із цим покладена і на захисника 

(адвоката), який зобов’язаний використовувати усі доступні засоби і способи 

захисту з метою недопущення застосування необгрунтованого і незаконного 

процесуального примусу при затриманні. 

У інформаційному листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ (далі – ВССУ) від 04.04.2013 р. № 511-550/0/4-13 

«Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час досудового 

розслідування та судового провадження відповідно до КПК України» визначено, 

що, вирішуючи питання про застосування, продовження, зміну або скасування 

запобіжного заходу при розгляді відповідних клопотань, слідчий суддя, суд щоразу 
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зобов’язаний перевіряти наявність підстав і мети застосування запобіжного заходу 

у кримінальному провадженні, встановлювати обґрунтованість таких підстав з 

огляду на фактичні дані, установлені конкретні обставини кримінального 

провадження [49]. 

Як правильно відмічає З.Д. Єнікєєв, застосування запобіжних заходів 

обмежено конкретними межами – досягненням мети, встановленої кримінально-

процесуальним законодавством. Якщо необхідності у досягненні цієї мети немає 

чи запобіжні заходи обираються для досягнення іншої мети, наприклад, щоб 

примусити особу дати покази, таке застосування цих примусових заходів є 

незаконним [66, с. 47]. Водночас, у чинному КПК України немає чіткого 

законодавчого визначення мети затримання (за винятком затримання з метою 

приводу). 

Під метою розуміється те, до чого прямують, що потрібно здійснити, інакше 

кажучи, очікувані результати, на досягнення яких направлені дії [67, с. 47]. 

Нормативне визначення мети затримання було регламентоване у Положенні 

про порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину 

(1976 р.). Відповідно до ст. 1 цього Положення метою затримання було визначено 

з’ясування причетності затриманого до злочину та вирішення питання про 

застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

[68]. Проте, як відзначають науковці, цей акт уже не діє, однак його норма щодо 

мети затримання в законодавчому порядку не змінювалась і продовжила існувати у 

вигляді доктрини [69, с. 136]. 

Н.Ф. Кузнєцова та І.М. Тяжкова в якості мети затримання називають, по-

перше, доставлення особи, що вчинила злочин, до відповідних органів поліції, 

прокуратури, органів державної безпеки тощо, і по-друге, запобігання тим самим 

можливості вчинення затриманим нових злочинів [70, с. 463]. В.В. Назаров та 

Г.М. Омельяненко відзначають, що затримання здійснюється з метою з’ясування 

причетності підозрюваного до злочину і вирішення питання про застосування до 

нього запобіжного заходу [71, с. 154]. Натомість А.М. Мельник відзначає, що 

затримання лише заради з’ясування причетності особи до злочину і вирішення 

питання про застосування до неї запобіжного заходу, за відсутності бажання у 

затримуваної особи переховуватися, продовжувати злочинну діяльність або 
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приховувати (знищувати) докази, не є виправданим. Особиста свобода, в свою 

чергу, повинна обмежуватися тільки тоді, коли без цього досягнення поставлених 

цілей неможливе [64, с. 24]. 

Слушною є думка О.В. Шульги, який вказує, що з’ясування причетності 

особи до вчинення злочину є загальною метою досудового розслідування, а тому 

застосування затримання з цією метою невиправдано розширює межі примусового 

впливу. Вирішення ж питання про застосування до затриманого запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту як мети затримання позбавляє затримання, який є 

окремим видом запобіжного заходу, самостійного значення [72, с. 154]. 

У деяких країнах світу мета кримінального процесуального затримання 

прямо закріплена на законодавчому рівні. Зокрема, зі змісту ч. 1 ст. 132 КПК 

Республіки Казахстан слідує, що метою затримання з’ясування причетності особи 

до злочину і вирішення питання про застосування до неї запобіжного заходу у 

вигляді арешту [73]. Частиною 1 ст. 220 КПК Республіки Узбекистан, яка має назву 

«Цілі затримання» визначено, що затримання полягає в короткостроковому 

позбавленні волі особи, підозрюваної у вчиненні злочину, з метою припинення її 

злочинної діяльності, запобігання втечі, приховування або знищення нею 

доказів [74]. 

Більш того, згідно з пп. с) п. 1 статті 5 КЗПЛ затримання особи здійснюється 

з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано 

вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після 

його вчинення [31]. 

Ми погоджуємося із тим, що мета затримання полягає в тому, щоб 

припинити кримінально протиправне діяння особи, запобігти її ухиленню від 

органів досудового розслідування, фальсифікації нею доказів та іншим спробам 

завадити кримінальному провадженню [75, с. 452], і з метою забезпечення 

ефективного захисту прав і свобод затриманої особи вбачаємо за доцільне та 

необхідне на законодавчому рівні закріпити положення щодо мети затримання. 

Затримання особи слід також відрізняти від інших примусових заходів, 

зокрема: доставляння особи до правоохоронного органу на строк до однієї години 

у порядку, передбаченому законодавством про адміністративні правопорушення, а 
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також затримання особи (до трьох годин) в адміністративному порядку [76, с. 3]. 

Від зваженого підходу законодавця до конструювання норм, що 

регламентують правовий інститут затримання, залежить дотримання балансу між 

суспільною необхідністю застосування такого тимчасового запобіжного заходу як 

затримання та захистом від неправомірного втручання в особисті права людини 

[77, с. 18-19]. 

Ми підтримуємо слушну пропозицію О.В. Шульги, який вказує, що 

затримання особи є цілком самостійним заходом кримінального процесуального 

примусу, що застосовується під час досудового кримінального провадження з 

метою запобігти кримінальному правопорушенню чи припинити його, а також 

забезпечити належну поведінку особи на початковому етапі досудового 

розслідування. А, отже, виділення законодавцем затримання особи в системі видів 

заходів забезпечення кримінального провадження як самостійного елементу (п. 8 ч. 

2 ст. 131 КПК України) є обґрунтованим, відповідно нормативну регламентацію 

затримання особи в окремій главі розділу ІІ КПК України слід визнати досить 

логічною, проте, зважаючи на правову природу цього інституту, затримання варто 

було б виокремити у самостійний вид кримінального процесуального примусу. На 

думку автора, цим питанням може бути присвячена глава під назвою «Затримання 

особи», яку слід розмістити як главу 18, відповідно глава «Запобіжні заходи» стане 

главою 19 КПК України. Крім того, відповідні зміни мають бути внесені і до 

ст. 176 КПК України, в якій положення щодо визнання затримання особи 

тимчасовим запобіжним заходом (ч. 2) слід виключити [78, с. 75-76]. Вважаємо, що 

така законодавча пропозиція автора є правильною та конструктивною. 

Тому, з метою усунення правозастосовчої плутанити при практичному 

застосуванні кримінального процесуального затримання, з метою забезпечення 

ефективного та дієвого захисту прав підозрюваного, ми погоджуємся з тими 

авторами, які вважають за необхідне внести до чинного законодавства відповідні 

зміни, а саме: в окремій главі КПК України врегулювати положення щодо 

кримінального процесуального затримання, у зв’язку із чим доповнити КПК 

України новою Главою 19, у якій закріпити поняття, види, мету та порядок 

застосування кримінального процесуального примусу.  

Крім того, вважаємо за необхідне:  
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1) частину 2 ст. 176 КПК України виключити;  

2) Статтю 207 КПК України викласти у такій редакції: 

«Затримання уповноваженою службовою особою 

1. Затримання уповноваженою службовою особою полягає у 

короткочасному позбавленні уповноваженою службовою особою свободи особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, за яке може бути призначене покарання у 

вигляді позбавлення волі або штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян, яке здіснюється з підстав та в порядку, встановленому 

цим Кодексом. 

2. Затримання особи здійснюється з метою з’ясування її причетності до 

вчиненого кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, 

запобігання втечі чи переховування від органу досудового розслідування, 

прокуратури та суду, приховування, пошкодження або знищення нею доказів».  

3) Назву нині діючої статті 208 КПК України викласти у такій редакції 

«Підстави та порядок затримання уповноваженою службовою особою»;  

4) У зв’язку із викладенням у новій редакції ст. 207 КПК України норму 

про законне затримання, що нині регламентована статтею 207 КПК України у 

діючій редакції закріпити у новій статті, під номером 208-1 КПК України».  

Таким чином, затримання підозрюваного є самостійним заходом 

кримінального процесуального примусу, який застосовується в порядку та з 

підстав, визначених КПК України, з метою з’ясування її причетності до вчиненого 

кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, запобігання 

втечі чи переховування від органу досудового розслідування, прокуратури та суду, 

приховування, пошкодження або знищення нею доказів. Визначення місця і ролі 

кримінального процесуального затримання в системі заходів кримінального 

процесуального примусу, його поняття, сутності, правової основи, ознак та мети 

застосування, має важливе наукове та практичне значення для повноціного 

розкриття змісту та особливостей діяльності захисника (адвоката) при його 

застосуванні.  
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1.2. Тримання під вартою як найсуворіший запобіжний захід у 

кримінальному провадженні України 

 

У порівнянні з Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року (далі – КПК 

1960 р.), у чинному КПК України назву досліджуваного запобіжного заходу було 

змінено із «взяття під варту» та «тримання під вартою». Саме тому у наукових 

дослідженнях з проблем тримання під вартою, які проводились до вступу в дію 

КПК України 2012 р., застосовувалось поняття «взяття під варту». 

У чинному КПК України, на відміну від КПК 1960 р., передбачається, що 

тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується 

виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких запобіжних 

заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу (ч. 1 

ст. 183 КПК України). Натомість у ст. 155 попереднього КПК було лише 

перераховано умови, за яких застосовується взяття під варту як запобіжний захід. 

Це є проявом гуманізації кримінального процесу та його наближення до 

європейських правових стандартів у сфері захисту прав і свобод людини, що 

відповідає євроінтеграційному курсу України [79, с. 41]. 

Водночас у Главі 18 КПК України («Запобіжні заходи, затримання особи») 

наведено нормативні визначення всіх запобіжних заходів, закріплених в ч. 1 

ст. 176 КПК України, окрім найсуворішого – тримання під вартою. У зв’язку із 

відсутністю нормативного визначення поняття «тримання під вартою», серед 

науковців відсутня єдина точка зору щодо тлумачення його сутності. 

На думку А.В. Пономаренко, сутність досудового ув’язнення полягає в 

примусовій ізоляції підозрюваного чи обвинуваченого і триманні їх під вартою в 

спеціально визначених для цього установах з метою забезпечення процесу 

досудового розслідування, а також виконання процесуальних рішень, до 

направлення матеріалів кримінальної справи до суду [80, с. 10]. 

В.І. Фариник вказує на те, що тримання під вартою є винятковим запобіжним 

заходом, який полягає в ізоляції підозрюваного, обвинуваченого від суспільства, 

ув’язненні (арешті) й утриманні його під вартою на встановлених законом 

підставах і умовах. Тримання під вартою є найбільш суворим запобіжним заходом і 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1723
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застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, пов’язаним із перешкоджанням 

здійсненню кримінального провадження у будь-яких формах [81, с. 329]. 

А.М. Попов відзначає, що тримання під вартою, з одного боку, виконує 

превентивну роль, тобто перешкоджає здійсненню підозрюваним незаконної 

діяльності під час досудового розслідування, а також для забезпечення виконання 

вироку, а з іншого – має забезпечувальний характер, тобто покликане гарантувати 

нормальну кримінальну процесуальну діяльність підозрюваного [82, с. 15]. 

Ю.П. Аленін зазначає, що тримання під вартою полягає в фізичній ізоляції 

від суспільства, в результаті чого різко звужується можливість його ухилення від 

слідства і суду, перешкоджання виконанню завдань кримінального судочинства 

або продовження злочинної діяльності [83, с. 145]. 

Н.В. Буланова визначає взяття під варту, як запобіжний захід, що 

застосовується у кримінальному судочинстві та полягає в обмеженні права 

обвинуваченого (у виняткових випадках – підозрюваного) на свободу та особисту 

недоторканість на певний період часу, що не перевищує встановленого законом 

строку, на підставі судового рішення, прийнятого за клопотанням прокурора або 

дізнавача, слідчого за згодою прокурора, і у поміщенні в спеціально призначені для 

цього установи в передбаченому законом порядку з метою попередження або 

припинення їх злочинної діяльності, перешкоджання провадженню по 

кримінальній справі, а також з метою забезпечення виконання вироку [84, с. 40]. 

Р.Р. Байрамов вказує, що взяття під варту – це запобіжний захід, який полягає 

в обмеженні свободи обвинуваченого, а у виняткових випадках – підозрюваного, 

тобто осіб, винність яких не встановлена вироком суду, що вступив у законну силу 

в передбаченому законом порядку з тим щоб вони не ховалися від дізнання, 

попереднього слідства і суду, не стали на заваді встановленню істини в 

кримінальній справі, не продовжували займатися злочинною діяльністю, а також 

для забезпечення виконання вироку [85, с. 11]. 

А.Я. Хитра та Я.О. Дащак відзначають, що тримання під вартою є 

найсуворішим з усіх передбачених чинним КПК України запобіжних заходів, 

пов’язаних із позбавленням людини волі, з необхідністю дотримуватися вимог 

режиму в місцях ув’язнення і з певним обмеженням прав [86, с. 300]. 
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У своєму рішенні від 04 квітня 2000 р. у справі «Вітольд Литва проти 

Польщі» ЄСПЛ відзначив, що взяття під варту – це «такий серйозний захід, який 

виправданий лише тоді, коли інші, менш серйозні заходи, були розглянуті та 

визнані недостатніми для забезпечення інтересів людини і суспільства» [87]. 

Розмежовуючи терміни «взяття під варту» та «тримання під вартою» 

К.Б. Калинськовський відзначає, що взяття під варту необхідно розуміти як 

найсуворіший запобіжний захід, який становить собою тримання під вартою 

обвинуваченого (підозрюваного) з метою забезпечення його належної поведінки. У 

свою чергу, тримання під вартою – це перебування обвинуваченого 

(підозрюваного) в слідчому ізоляторі чи іншому місці, визначеному законом [88, с. 

264]. 

Протилежну думку з цього приводу має М.І. Дерев’янко, яка розглядає 

«тримання під вартою» як результат, а «взяття під варту» як процес. Тому, на 

думку вченої, для встановлення поняття запобіжного заходу саме «тримання» є 

більш доречною категорією, а досягається «тримання» процесом «взяття», або 

відповідно до термінологічного апарату КПК України, «застосування» [89, с. 17]. 

Ми підтримуємо думку тих науковців, які висловлюються про необхідність 

закріплення у чинному КПК України нормативного визначення поняття «тримання 

під вартою». Крім того, у чинному КПК України одночасно використовуються 

терміни «обрання запобіжного заходу» (ч. 4 ст. 194, ч. 5 ст. 194 КПК України) та 

«застосування запобіжного заходу» (ст. 183, ст. 184, ст.ст. 192-193, ч. 1, ч. 2 ст. 194 

КПК України). І хоча за своїм змістом категорії «обрання» та «застосування» є 

окремими складовими компонентами при вирішенні питання про застосування 

запобіжного заходу, у чинному КПК України не наведено їх законодавчого 

розмежування, що призводить до неоднакового застосування цих категорій у 

кримінальному судочинстві. 

Наведемо декілька прикладів із власної практики автора дослідження. Так, в 

резолютивній частині ухвали від 10 лютого 2016 р. по справі № 760/2494/16-к 

слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва ухвалив застосувати до 

підозрюваної за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 186 КК України запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою. При цьому, в цій же ухвалі слідчого судді про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначено строк 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_973/ed_2016_01_01/pravo1/T012341.html?pravo=1#973
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дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [90]. 

Натомість, ухвалою слідчого судді цього ж Солом’янського районного суду 

м. Києва від 21 червня 2017 р. по справі № 760/10315/17 слідчий суддя, 

відмовивши у задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного 

бюро України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, ухвалив обрати до підозрюваного за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України, 

запобіжний захід у вигляді домашнього арешту [91]. 

Аналіз ухвал слідчих суддів із ЄДРСР свідчить про те, що подібна плутанина 

є систематичною, і поняття «застосування запобіжного заходу» та «обрання 

запобіжного заходу» на практиці підміняють один одного. 

Ми погоджуємся з В.І. Фаринником, який зазначає, що поняття 

«застосування» є більш широким за змістом і охоплює всі етапи реалізації 

запобіжного заходу від його ініціювання до скасування [4, с. 42], і 

В.М. Трофименко [92, с. 71-72] та вважаємо, що триманню під вартою, як 

запобіжному заходу, повинен передувати момент прийняття слідчим суддею, 

судом рішення про обрання цього запобіжного заходу, а вже після цього і до 

моменту зміни, скасування чи припинення строку дії тримання під вартою 

вживаються процесуальні дії щодо його практичного застосування. 

Нормативне розмежування цих юридичних фактів, пов’язаних із практичною 

реалізацією тримання під вартою у кримінальному провадженні України є 

необхідним, оскільки, з однієї сторони, підвищить значимість процедури саме 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що застосовується 

лише за ухвалою слідчого судді, суду; а з іншої – викоремить процесуальну 

діяльність уповноважених службових осіб щодо застосування тримання під вартою 

від повноважень слідчого судді, суду в цьому напрямі. 

У пункті 29 ст. 5 КПК Російської Федерації (далі – РФ) визначено, що 

обрання запобіжного заходу – прийняття дізнавачем, слідчим, а також судом 

рішення про запобіжний захід стосовно підозрюваного, обвинуваченого; натомість 

застосування запобіжного заходу – це процесуальні дії, здійснювані з моменту 

прийняття рішення про обрання запобіжного заходу до її скасування або зміни 

[93]. 

Що ж до засад застосування тримання під вартою, то необхідно зазначити, 
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що Управлінням Верховного Комісара ООН у справах біженців у 1999 році були 

затверджені Керівні принципи по затриманню і триманню під вартою осіб, які 

потребують притулку, а також альтернатив триманню під вартою, серед яких 

виділяють такі основні принципи застосування тримання під вартою: а) особи 

мають право на свободу, особисту недоторканість та свободу пересування; 

б) тримання під вартою має здійснюватись відповідно до закону і ним 

санкціонуватись; в) тримання під вартою не може бути свавільним, будь яке 

рішеня про тримання під вартою має грунтуватися на оцінці конкретних обставин, 

які стосують даної особи, при цьому: тримання під вартою є виключним заходом і 

може бути виправдано лише для законних цілей; тримання під вартою може бути 

застосовано, якщо воно було необхідним, розумним з урахуванням всіх обставин і 

спірозмірним із законною метою; необхідно брати до уваги алтернативи триманню 

під вартою; г) тримання під вартою не може мати дискримінаційний характер; д) 

безстрокове тримання під вартою є свавільним; максимальні строки тримання під 

вартою встановлюються законом; ж) рішення про взяття під вартту чи про 

продовження строку тримання під вартою повинні мати мінімальні процесуальні 

гарантії; з) умови тримання під вартою мають бути гуманними і не принижувати 

людську гідність; к) тримання під вартою має контролюватися незалежними 

організаціями, та інші [94, с. 11 ]. 

Відповідно до узагальнень судової практки Верховного Суду України (які є 

актуальними і на сьогодні) необхідно дотримуватися таких засад при вирішенні 

питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: 

1) цей запобіжний захід не повинен бути таким, що: застосовується в 

обов’язковому порядку, судовий орган має приймати рішення з урахуванням усіх 

обставни справи; він має розгладатися як винятковий захід; повинен 

застосовуватися чи продовжуватися лише у випадках суворої необхідності та не 

застосовуватися з метою покарання; 2) будь яке рішення про тримання під вартою 

повинно формулювати докладний і точний зміст обвинувачення, а також підстави 

тримання під вартою повинні бути негайно доведені до відома особи, щодо якої 

застосовується запобіжний захід; 3) особа, яка утримується під вартою, має бути 

проінформована про свої права і порядок їх реалізації [4, с. 340]. 

На думку В.О. Рибалко, яку ми цілком підтримуємо, єдиною законною метою 
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обрання тримання під вартою (та обґрунтування його виключності) є необхідність 

досягнення результату, притаманного усім запобіжним заходам, а саме – 

перешкоджання підозрюваному, обвинуваченому ухилитися від слідства і суду, 

перешкодити встановленню істини у справі, займатися злочинною діяльністю чи 

ухилитися від відбування покарання [95, с. 256]. 

Ю.Д. Москалюк відзначає, що обрання такого запобіжного заходу, як 

тримання під вартою, залежить від ступеня покарання за вчинений злочин і 

застосовується з метою запобігання та уникнення серйозних і непереборних 

ускладнень, які можуть негативно позначатися на правоохоронних інтересах, а 

також для своєчасного впливу на поведінку ненадійного або недобросовісного 

суб’єкта кримінального провадження [96, с. 108]. 

Так, відповідно до ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою не може бути застосований, окрім як: 1) до особи, яка підозрюється або 

обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено основне 

покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, – виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, 

обвинувачений не виконав обов’язки, покладені на нього при застосуванні іншого, 

раніше обраного запобіжного заходу, або не виконав у встановленому порядку 

вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це підтверджує; 

2) до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні 

злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк 

до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що, перебуваючи на волі, 

ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, 

перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у 

вчиненні іншого злочину; 3) до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи 

обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у 

виді позбавлення волі на строк до п’яти років, – виключно у разі, якщо 

прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, 

буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу 

досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1723
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1723
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1723
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або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину; 4) до раніше не судимої 

особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п’ять років; 5) до 

раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, 

за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три 

роки; 6) до особи, яку розшукують компетентні органи іноземної держави за 

кримінальне правопорушення, у зв’язку з яким може бути вирішено питання про 

видачу особи (екстрадицію) такій державі для притягнення до кримінальної 

відповідальності або виконання вироку, в порядку і на підставах, 

передбачених розділом ІХ цього Кодексу або міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України [12]. 

Важливе наукове та практичне значення для забезпечення ефективного і 

дієвого захисту прав підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою має правильне розуміння підстав та умов для його 

застосування. 

Під підставою в юриспруденції розуміють сукупність передбачених правом 

обставин, умов, фактів і передумов, що забезпечують настання юридичних 

наслідків [97, с. 552]. 

Т.М. Марітчак відзначав, що підстави застосування запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту слід поділяти на формальні й фактичні. При цьому, 

формальна підстава пов’язана з визначенням категорії злочину, у зв’язку із 

обвинуваченням у вчиненні якого особа береться під варту, а фактичні підстави – 

передбачені у процесуальному законодавстві [98, с. 38]. 

На думку М. Савенко фактичними підставами обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є наявність: 1) неспростовних доказів вчинення 

обвинуваченим (підозрюваним) злочину, за вчинення якого законом передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі; 2) достатніх підстав вважати, що 

обвинувачений (підозрюваний) може ухилитись від слідства та суду або від 

виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню об’єктивної істини 

у справі, здійсненню правосуддя чи продовжити злочинну діяльність; 3) підстав 

вважати, що інші, менш суворі запобіжні заходи неспроможні забезпечити 

виконання обвинуваченим (підозрюваним) процесуальних обов’язків і належної 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran4210#n4210
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поведінки. Юридичною підставою для взяття під варту є постанова судді [99, с. 29-

30]. 

Досліджуючи положення КПК 1960 р., О.І. Тищенко класифікувала підстави 

для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на кримінально-

правові, кримінально-процесуальні й фактичні. На думку вченої кримінально-

правові підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

зводяться до того, що: а) тримання під вартою як запобіжний захід застосовується 

щодо осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочину, за який КК 

України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі понад 3 (три) роки; б) у 

виняткових випадках цей запобіжний захід може бути застосовано й до тих осіб, 

які підозрюються (обвинувачуються) у вчиненні злочину, за який передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше трьох років (ч. 1 ст. 155 

КПК 1960 р.). Кримінально-процесуальні підстави полягають у тому, що: а) особа, 

щодо якої вирішується питання про застосування запобіжного заходу тримання під 

вартою, повинна мати статус підозрюваного (обвинуваченого); б) обставини, які 

свідчать, що підозрюваний (обвинувачений) намагатиметься ухилитись від 

слідства й суду чи від виконання процесуальних рішень, перешкоджати 

встановленню істини у справі або продовжувати злочинну діяльність (ст. 148 КПК 

1960 р.). Фактичними підставами є сукупність доказів, які свідчать: а) про те, що 

особа вчинила злочин, за який законом передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі на строк понад три роки; б) про необхідність обрання до 

підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Це докази того, що інші (менш суворі) запобіжні заходи можуть не 

забезпечити виконання підозрюваним (обвинуваченим) процесуальних обов’язків, 

що випливають з ч. 2 ст. 148 КПК 1960 р. і його належної поведінки [100, с. 19-20]. 

Вищевказані наукові думки щодо підстав обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою були сформовані на підставі: а) положень ст. 148 КПК 

1960 р., відповідно до якої запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх 

підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде 

намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, 

перешкоджати встановленню істини у справі або продовжувати злочинну 
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діяльність; б) змісту ч. 1 ст. 155 КПК 1960 р., яка визначала обставини 

застосування тримання під вартою [101].  

За чинним КПК України нормативний підхід до визначення підстав 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою істотно змінився 

та має комплексний характер, що відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України включає в 

себе: по-перше, обґрунтованість підозри у вчиненні особою кримінального 

правопорушення, по-друге, наявність ризику (ризиків), перелік яких встановлений 

пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України і, по-третє, недостатність застосування 

більш м’яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним 

у клопотанні слідчого чи прокурора (п. 6 ч. 1 ст. 184, п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК 

України). 

На думку О.Н. Агакерімова, підстави для обрання запобіжного заходу 

поділяються на загальні (обгрунтованість підозри та наявність ризиків, 

передбачених ст. 177 КПК України), та спеціальні (недостатність застосування 

більш м’яких запобіжних заходів), тобто ті підстави, які дозволяють обрати 

конкретний, якийсь один запобіжний захід, виходячи із такої процесуальної 

ситуації, яка склалася в певному кримінальному провадженні [102, с. 58]. 

Протилежну наукову позицію висловлює К.С. Абдирахманов, зазначаючи, 

що поділ підстав обрання запобіжних заходів на загальні і спеціальні протирічить 

розумінню закону, котрий встановлює єдині підстави для обрання всіх запобіжних 

заходів [103, с. 124]. З позицією цього вченого ми в повній мірі погодитись не 

можемо, і вважаємо, що застосування кожного конкретного запобіжного заходу до 

підозрюваного потребує індивідувального підходу та врахування всіх обставин, 

визначених ст. 178 КПК України, і тому поділ підстав застосування запобіжних 

заходів на загальні та спеціальні, з наукової точки зору, є дуже корисним. 

Чинний КПК України не містить нормативного визначення поняття 

«обґрунтованість підозри», тому, як слушно відзначає О.І. Тищенко, це поняття є 

оцінним [104, с. 135], яке знаходить своє відображення у наукових дослідженнях 

видатних правознавців та практиці ЄСПЛ. 

Так, В.О. Попелюшко вказує, що при вирішенні питання про застосування 

запобіжного заходу абсолютної доведеності обвинувачення та інших обставин не 

вимагається. Тут вимагається доведення «розумної» підозри, тобто добросовісного 
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припущення про вчинення особою кримінального правопорушення, а встановлення 

того, чи насправді вій його вчинив, є завданням подальшого провадження [105, с. 

5-6]. 

На думку М.І. Дерев’янко, «обґрунтована підозра» – це оціночна підстава, 

котра базується на попередньо проведеній роботі органів досудового слідства і/або 

прокуратури зі збору фактичних даних, у межах кримінального провадження та в 

порядку передбаченому КПК України, і в своїй сукупності та за своїм змістом є 

процесуальним оформленням внутрішнього переконання слідчого та/ або 

прокурора про імовірність вини конкретної особи у вчиненні кримінального 

правопорушення [89, с. 87].  

К.Д. Волков, характеризучи поняття «обгрунтована підозра», зазначає, що: 

1) існування фактів або інформації, які спроможні переконати слідчого суддю, суд 

у тому, що відповідна особа, імовірно, вчинила кримінальне правопорушення; 

2) існування обґрунтованої підозри не зобов’язує сторону обвинувачення під час 

застосування запобіжних заходів на стадії досудового розслідування довести всі 

елементи правопорушення та не вимагає, щоб сторона обвинувачення мала 

достатні докази для остаточного вирішення питання про винуватість особи і 

висунення обвинувачення; 3) факти, які викликали підозру, не обов’язково мають 

бути одного рівня з тими, які необхідні для того, щоб не лише висунути 

обвинувачення, а й обґрунтувати засудження; 4) обґрунтованість підозри в усіх 

випадках залежить від конкретних обставин кримінального провадження [106, 

с. 9]. 

С.М. Смоков та К.Г. Горєлкіна вказують, що застосування примусу має бути 

обґрунтованим та можливим в результаті об’єктивного встановлення фактів, на які 

вони розраховані. Якщо обставини, при наявності яких застосовується 

кримінальний процесуальний примус, передбачаються з більшою чи меншою 

ймовірністю, то очевидним буде безпідставне та незаконне застосування 

кримінального процесуального примусу [107, с. 10]. 

Так, у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти сполуеного Королівства» ЄСПЛ 

відзначив, що обґрунтованість підозри передбачає «наявність фактів або 

інформації, які переконують об’єктивного спостерігача, що, можливо, відповідна 
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особа вчинила правопорушення. Однак те, що може вважатися «обґрунтованим», 

залежить від сукупності обставин [108]. 

У рішенні у справі «Летельє проти Франції» (The Case of Letellier v. France) 

Європейський суд вказав, що наявність вагомих підстав підозрювати затриманого у 

вчиненні злочину є неодмінною умовою правомірності тримання під вартою [109]. 

ЄСПЛ, розглядаючи скаргу у справі «Мюррей проти Сполученого 

Королівства» (The Case of Murray v. United Kingdom) підкреслив, що під час 

визначення «ступеня підозри» підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту може бути «більш низький поріг обґрунтованості підозри» при 

вчиненні особливої категорії злочинів [110]. 

У справі «Мироненко і Мартенко проти України» (The Case of Mironenko i 

Martenko v. Ukraine) ЄСПЛ зазначив, що компетентний суд повинен перевірити не 

лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й 

обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання, та законність мети 

цього затримання, а також подальшого тримання під вартою [111]. 

У рішенні по справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 

2011 р. ЄСПЛ наголосив про необхідність дотримання вимоги, згідно з якою 

підозра має базуватися на обґрунтованих підставах, оскільки є значною частиною 

гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою. Суд вказав, 

що за відсутності обґрунтованої підозри особу за жодних обставин не може бути 

затримано або взято під варту з метою примушення її зізнатися в злочині, свідчити 

проти інших осіб або з метою отримання від неї фактів чи інформації, які можуть 

стати підставою для обґрунтованої підозри [112]. 

На думку О.В. Капліної, підозра як обґрунтоване припущення про вчинення 

кримінального правопорушення певною особою має бути перевірена під час 

кримінального процесуального доказування для її спростування або підтвердження 

та трансформації в обвинувальне твердження, що знайде своє відображення в 

обвинувальному акті. При чому підозра не повинна бути єдиним припущенням, яке 

у свідомості слідчого чи прокурора перетворюється на презумпцію винуватості 

особи. Вона має бути сформульована та перевірена у сукупності зі всіма доказами, 

разом з версією про невинуватість особи, про непричетність її до вчинення 

кримінального правопорушення, що повністю відповідатиме правовому змісту 
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такої засади кримінального провадження, як презумпція невинуватості [113, 

с. 241]. 

Поняття «ризику» є новелою кримінального процесуального законодавства 

України, який у тлумачному словнику В.І. Даля характеризується, як «пускатися на 

вдачу, на вірну справу; відважитися на щось сумнівне; робити щось без вірного 

розрахунку; піддатися випадковому збігу обставин; діяти сміливо, зухвало, 

сподіваючись на позитивний результат; піддаватися небезпеці, невдачі» [114, 

с. 1686]. Відповідно до Словника української мови (СУМ-11) «ризик» – це 

1) усвідомлена можливість небезпеки; 2) можливість збитків або невдачі в якійсь 

справі [115]. 

М.І. Дерев’янко відзначає, що під поняттям ризику може розумітися як 

конкретний прояв протидії досудовому провадженню, так і ситуативна 

характеристика процесу прийняття процесуального рішення [116, с. 79]. 

Під «наявністю ризиків» у випадку, передбаченому ч. 2 ст. 177 КПК України, 

слід розуміти небезпеку вчинення підозрюваним, обвинуваченим певної протидії 

кримінальному провадженню у формах, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 177 

КПК України (запобігання спробам переховуватися від органів досудового 

розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи 

документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 

підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному 

провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином), або 

вчинення іншого чи продовження існуючого кримінального правопорушення (п.5 

ч. 1 ст. 177 КПК України) [12]. 

Окрім нормативно визначених підстав для обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, деякі процесуалісти, на підставі аналізу норм 

чинного КПК України, виділяють ряд умов його застосування. Зокрема, 

Е.Д. Коваленко, розмежовуючи ці правові категорії, вказує, що до «підстав» 

відносяться фактичні дані, які вказують на найбільш істотні та необхідні 

обставини, за відсутнію яких виключається можливість застосування примусу, а 

умовами є обставини, які супроводжують підстави, та сприяють вибору певного 

виду примусового впливу [117, с. 11]. 



53 

В.В. Рожнова зазначає, що категорії «підстава» та «умова» співвідносяться 

наступним чином: якщо підстава, яка є фактичним приводом примусувого впливу, 

характеризує його з точки зору обґрунтованості, то умова, як сукупність певних 

вимог юридичного характеру, служить гарантією законності його застосування 

[118, с. 11]. 

На думку Н.В. Буланової умовами взяття під варту є такі обставини, які 

створюють правову ситуацію, тобто допускають можливість застосування 

запобіжного заходу, в т.ч. взяття під варту. До них вчена відносить: 1) наявність 

порушеної кримінальної справи і 2) притягнення особи як обвинуваченого 

(підозрюваного). Підставами є обставини, наявністю яких закон обґрунтовує 

застосування цього запобіжного заходу [84, с. 68-69]. 

На нашу думку, умовами застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою є: 1) відомості про кримінальне правопорушення та про 

підозрювану у його вчиненні особу внесені до ЄРДР;  2)  наявність письмового 

повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, за який у відповідності до 

ст. 183 КПК України може бути застосований запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою; 3) запобіжний захід не може бути більш суворим, ніж ступінь 

кримінального покарання, яка загрожує підозрюваному у випадку доведеності його 

вини у вчиненні певного кримінального правопорушення;  4) застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою допускається лише на підставі 

ухвали слідчого судді (суду). 

Крім того, захиснику необхідно враховувати положення, що викладені у 

листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 18.07.2017 р. № 223-1346/0/4-17 «Про практику обрання неповнолітнім 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та забезпечення 

першочергового судового розгляду кримінальних проваджень стосовно цієї 

категорії осіб», відповідно до якого затримання та тримання під вартою як 

винятковий захід може застосовуватись лише у випадку, коли неповнолітній 

підозрюється чи обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого 

злочину, та за умови, якщо слідчий/прокурор доведе, що застосування іншого 

запобіжного заходу не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК. Крім 

урахування згаданих підстав, слідчий суддя, беручи до уваги практику ЄСПЛ 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
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(Рішення від 27 листопада 2008 року у справі «Свершов проти України»), 

зобов’язаний враховувати і вік підозрюваного (обвинуваченого). Слідчий суддя 

повинен враховувати, що тримання під вартою має застосовуватись до 

неповнолітнього лише як винятковий захід з визначенням якомога коротших 

термінів такого тримання та із забезпеченням періодичного перегляду через 

короткі проміжки часу підстав для його застосування чи продовження (рішення 

ЄСПЛ від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії»). 

Реалізуючи положення ч. 5 ст. 199 КПК, слідчий суддя, а також суд відповідно 

до ч. 3 ст. 331 КПК мають враховувати, що після спливу певного часу (строку дії 

попередньої ухвали) саме лише існування обґрунтованої підозри перестає бути 

підставою для позбавлення свободи, а тому в судовому рішенні судові органи 

зобов’язані, розглянувши можливість обрання альтернативних запобіжних заходів, 

навести інші підстави для подальшого тримання особи під вартою (рішення ЄСПЛ 

від 20 січня 2011 року у справі «Прокопенко проти України», від 06 листопада 

2008 року у справі «Єлоєв проти України») [119]. 

З огляду на вищенаведене, вважаємо за необхідне внести до чинного КПК 

України такі зміни:  

1) статтю 3 КПК України доповнити пунктом 13-1) такого змісту: «обрання 

запобіжного заходу - прийняття слідчим суддею, судом рішення за наслідками 

розгляду клопотання прокурора, слідчого погодженого з прокурором про 

застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого»; 

2) статтю 3 КПК України доповнити пунктом 7-1) такого змісту: 

«застосування запобіжного заходу - це процесуальні дії, здійснювані з моменту 

прийняття рішення про обрання запобіжного заходу до його скасування або зміни». 

Таким чином, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який 

застосовується до підозрюваних, вказаних у ч. 2 ст. 183 КПК України, за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні ними злочину, ризиків, передбачених ст. 177 

КПК України, і за умови, що прокурор доведе, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, вказаним у ст. 177 КПК України. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5089.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00130.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00130.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5062.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO5062.html
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1.3. Сутність захисту прав підозрюваного при застосуванні затримання 

та тримання під вартою 

 

Захист прав особистості передбачає контроль за застосуванням примусу, 

який, за загальним правилом, має застосовуватись лише тоді, коли іншими 

засобами досягнути мети кримінального провадження неможливо. 

Особлива увага науковців до змісту права на захист зумовлюється тим, що 

порушення права на захист є істотним порушенням вимог кримінального 

процесуального закону, що має наслідком скасування вироку суду (п. 3 ч. 2 ст. 370 

КПК України) [120, с. 44]. 

Відповідно до п. «с» ч. 3 ст. 6 КЗПЛ, кожний обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення має право захищати себе особисто чи 

використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, а за 

браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати 

таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя [31]. 

Частиною 5 ст. 55 Конституції України визначено, що кожен має право будь-

якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від 

порушень і протиправних посягань. Статтею 59 Основного Закону встановлено, що 

кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених 

законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника 

своїх прав. Відповідно до ч. 2 ст. 63 Конституції України, підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист. Забезпечення права на захист 

відповідно до ст. 129 Конституції України визнається однією з основних засад 

судочинства [7]. Відповідно до статті 7 КПК України забезпечення права на захист 

також є однією із загальних засад кримінального провадження [12]. 

Слід відзначити, що у науковій літературі висловлюються різні точки зору 

щодо тлумачення поняття «захист» у кримінальному судочинстві. Узагальнено, 

підходи можна викласти наступним чином:  

1. Інститут, гарант комплексу прав особи (Є.І. Виборнова [121, с. 7], 

В.О. Попелюшко [122, с. 68]); 

2. Державно-примусова діяльність, спрямована на здійснення 

«реставраційних завдань» (припинення порушеного права і відновлення належних 
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умов) (С.С. Алексєєв [123, с. 280], М. Костін [124, с. 121]); 

3. Система передбачених і не заборонених законом дій суб’єктів захисту 

та відносин, що виникають при цьому (В.О. Попелюшко [125, с. 10], 

А.В. Молдован [126, с. 8], А.Д. Бойков [127, с. 88], Л.Б. Ісмаілова[128, с. 12]); 

4. Кримінальна процесуальна діяльність (О.В. Горбачова [129]); 

5. Кримінально-процесуальна функція (С.А. Альперт [130, с. 25], 

С.О. Ковальчук [131, с. 8-9], І.В. Гловюк [132, с. 127], В.О. Попелюшко[122, с. 68]); 

6. Суб’єктивне юридичне право (сукупність прав) підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного чи засудженого (А.М. Бірюкова [133, с. 14-15], 

Р.А. Чайка [134, с. 9-10]); 

7. Засада або принцип кримінального судочинства (О.М. Коріняк [135, с. 17]); 

8. Все те, що свідчить на користь обвинуваченого, сукупність забезпечених 

Конституцією України прав особи, що притягнена в кримінальній справі як 

обвинувачена чи підозрювана, а також сама процесуальна діяльність 

(В.М. Савицький, А.М. Ларін та В.Р. Навасардян [136, с. 55; 137, с. 78]); 

9. Вид адвокатської діяльності (І.В. Дубівка [138, с. 191]). 

На нашу думку, всі вищевказані визначення дозволяють тлумачити поняття 

захисту у кримінальному судочинстві у широкому та вузькому розумінні. 

Зокрема, В.О. Попелюшко у докторській дисертації констатує, що захист у 

широкому розумінні – самозахист (оборона) особи від кримінального 

переслідування (обвинувачення), та захист за допомогою іншої особи, захисника; 

вузьке – діяльність власне захисника, спрямована на захист обвинуваченого від 

здійснюваного проти нього кримінального переслідування (обвинувачення) [122, 

с. 73-74]. І.В. Гловюк відзначає, що у широкому розумінні захист є діяльністю, 

спрямованою на поновлення порушених прав та свобод, законних інтересів будь-

якого суб’єкта процесу. У вузькому розумінні захист є кримінальною 

процесуальною функцією, яка має чітку цільову спрямованість – протистояти 

кримінальному переслідуванню, та визначене коло суб’єктів, яке є більш вузьким - 

а саме суб’єктів, щодо яких здійснюється кримінальне переслідування у різних 

його формах, їх законних представників та захисників [139, с. 200]. 

Предметом нашого дослідження є саме захист у вузькому розумінні, який, 

при цьому, здійснюється при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 
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вигляді тримання під вартою. 

Нормативне визначення права на захист розкривається у ст. 20 КПК України. 

Відповідно до пункту 5 ч. 1 ст. 1 Закону Укаїни «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» № 5076-VI від 05 липня 2012 р., захист – це вид адвокатської 

діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, 

стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у 

кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне 

правопорушення [140]. 

У рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним 

зверненням громадянина Г.І. Солдатова щодо офіційного тлумачення положень 

ст. 59 Конституції України, ст. 44 Кримінально-процесуального кодексу України, 

ст. 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про 

право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року № 13-ра/2000 

вказано, що з метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод людини і 

громадянина Конституція України встановлює відповідні правові гарантії. 

Зокрема, в ч. 1 ст. 59 Конституції України закріплено право кожного на правовоу 

допомогу. Право на правову допомогу – це гарантована Конституцією України 

можливість фізичної особи одержавти юридичні (правові) послуги [141]. 

Крім того, у рішенні Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням громадянина І.В. Голованя щодо офіційного 

тлумачення положень ст. 59 Конституції України (справа про право на правову 

допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009 вказано, що положення 

ч. 1 ст. 59 Конституції України про те, що «кожен має право на правову допомогу» 

треба розуміти як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від 

характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичним та фізичними особами 

вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в 

обсязі і формах, як вона того потребує. Крім того, гарантування кожному права на 
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правову допомогу в контексті ч. 2 ст. 3, ст. 59 Конституції України покладає на 

державу відповідні обов’язки щодо забезпечення особи правовою допомогою 

належного рівня [142]. 

Право на захист у кримінальному провадженні забезпечується, зокрема, 

нормами КПК України, які регламентують обов’язкову участь захисника у 

кримінальному провадженні (ст. 49, 52 КПК України), визнання недопустимими 

доказів, отриманих внаслідок порушення права особи на захист (ст. 87 КПК 

України), особливості реалізації права на відмову від захисника (ст. 54 КПК 

України), можливість підготовки до захисту від нового (ст. 338 КПК) або від 

додаткового обвинувачення (ст. 339 КПК) [143]. 

Якщо запровадити в українську правову систему світові та європейські 

правові стандарти з вимог стосовно прав кожного, хто обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення, на захист та гарантії забезпечення цього права, то 

вони представлені щонайменше так: 1) особа має право захищати себе особисто і 

мати захисника; 2) мати захисника на власний розсуд та за вибором; 3) якщо особа 

не має достатьо коштів для оплати правової допомоги – отримувати таку допомогу 

безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя; 4) особа має право на 

кваліфікований захист; 5) упродовж уього провадження у справі; 6) право на 

ефективний захист особою, котра має досвід провадження таких справ, з боку 

захисту [122, с. 101]. 

О.Ю. Хахуцяк відзначає, що захист прав та інтересів громадян як 

кримінальна процесуальна діяльність проявляється через кримінальні процесуальні 

відносини, що складаються, з одного боку, між суб’єктами захисту, а з іншої – між 

суб’єктами захисту та іншими учасниками кримінально-процесуальної діяльності 

[144, с. 20]. 

В залежності від суб’єкта здійснення захисту А.В. Молдован виділяє такі 

види захисту: 1) захист, який здійснює сам обвинувачений; 2) захист, який 

надається органами досудового розслідування, прокуратури та судом; 3) захист, 

який здійснюється захисником [145, с. 21-23]. 

При цьому, О.Г. Яновська відмічає, що серед усіх юридичних засобів захисту 

прав людини чільне місце належить адвокатурі. Її фундаментальним призначенням 

є захист прав людини і саме тому необхідне досконале функціонування цього 
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надзвичайно важливого правозабезпечувального інституту [146, с. 159]. 

Захист прав підозрюваного при затриманні та застосуванні найсуворішого 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою неможливо уявити без участі 

такого учасника кримінального провадження, як захисник.  

Правовою підставою участі адвоката у кримінальному судочинстві є 

конституційні принципи здійснення правосуддя, закріплені в Конституції України, 

а саме: право на правову допомогу та право на захист від обвинувачення при 

вирішенні справ у судах та в інших державних органах за допомогою адвокатури 

(ч. 2 ст. 59 КУ); право кожного заарештованого чи затриманого користуватися 

правовою допомогою захисника (ч. 4 ст. 29 КУ); право підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного на захист (ч. 2 ст. 63 КУ) і забезпечення цього права 

(п. 6 ч. 3 ст. 129 КУ). Крім того, нормативно закріплено участь адвоката у 

кримінальному судочинстві, в тому числі, і на стадії досудового розслідування (ст. 

20, ст. 45-54 КПК України), Законами України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI та «Про безоплатну правову допомогу» від 

02.06.2011 р. № 3460-VI. Участь адвоката у кримінальному провадженні є 

важливою гарантією прав і законних інетерсів осіб, яких він уповноважений 

захищати і котрим надає юридичну допомогу, а також є необхідною умовою 

реалізації конституційного принципу змагальності сторін (ст. 22 КПК України) 

[147, с. 166]. 

Є.В. Смирнов відзначає, що правову основу участі захисника у 

кримінальному провадженні України утворює: а) конституційне право особи 

захищати себе особисто або користуватися професійною правничою допомогою 

захиснка; б) обов’язок держави на досудовому та судовому етапах кримінального 

провадження забезпечити дію засади змагальності сторін; в) обов’язковість 

функціонування на загальнодержавному рівні адвокатури як окремого виду 

професійної правничої допомоги; г) існування чітких вимог закону для набуття 

статусу захиснка у кримінальному провадженні [148, с. 38]. 

Участь захисника є важливою гарантією забезпечення права на захист у 

кримінальному судочинстві. Його діяльність має соціальний характер, оскільки 

будучи орієнтованою на спростування обвинувачення, встановлення обставин, які 

пом’якшують відповідальність підзахисного, запобігання порушень його 
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конституційних прав, вона здійснюється не лише в інтересах (підозрюваного), 

обвинуваченого, а й в інтересах правосуддя [149, с. 92]. 

Аналізуючи сутність захисту у кримінальних справах, К.Ю.А. Міттермайер 

слушно виділяє такі його ознаки: 1) захист є правом або, точніше кажучи, засобом 

протидії судовим розпорядженням, який спрямований на усунення можливої 

однобічності при розгляді справи; 2) захист є суттєвою частиною кримінального 

судочинства, який може усунути будь яку однобічність, надаючи державі 

можливість досконалого виправдання обвинуваченого та врівноважувати засоби 

нападу та оборони; 3) захист протидіє можливій однобічності судді, зокрема 

захисник: а) забезпечує те, щоб всі обставини, які свідчасть на користь 

підозрюваного чи обвинуваченого були залучені до письмового провадження у 

всій повноті, і щоб таким чином були надані всі матеріали, які необхідні для 

доведення невинуватості; б) зібравши всі виправдувальні доводи у письмовому 

провадженні надає їх у належній формі та у такому викладенні, яке спрямоване на 

винесення суддями, які ухвалюють вирок, певного рішення. Діяльність захисника, 

на думку вченого, спрямована на те, щоб невинуватий був виправданий, а винний 

не отримав несправедливого покарання; 4) метою захисту є усунення будь якої 

судової дії, яка може бути шкідливою для обвинуваченого; кінцевий захист 

спрямований на усунення загрозливого покарання; 5) захист звертається 

безпосередньо до кримінального судді, і не може змішуватись з іншими подібними 

їй письмововими поясненнями, які здійснюються у цивільному процесі; 6) він 

складається з викладення суворо законних виправдувальних доводів і не 

розраховує на поблажливість, але подає клопотання на підставі закону [150, с. 32-

34]. 

Діяльність захисника у кримінальному провадженні за своїм характером та 

змістом є багатогранною та різноплановою, включає в себе різноманітні аспекти та 

напрямки діяльності суб’єктів захисту (підозрюваний, обвинувачений, засуджений, 

захисник). Водночас, особливе місце в її структурі належить захисту прав, свобод 

та законних інтересів підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки, по-перше, при застосуванні цих 

заходів кримінального процесуального примусу відбуваються найістотніші 

порушення і обмеження конституційного права особи на свободу та особисту 
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недоторканість, а по-друге, на початкових стадіях кримінального провадження, 

коли обвинувачення ще не сформульоване і особа перебуває у статусі 

підозрюваного, існує великий ризик невиправданого застосування кримінального 

процесуального примусу до невинуватих осіб. 

Захист при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою є складовою і нерозривною частиною діяльності захисника 

проти висунутої підозри чи пред’явленого обвинувачення у конкретному 

кримінальному провадженні, яка має свої специфічні особливості, обумовлені її 

предметом та метою, що дозволяє розглядати його як відносно самостійний 

напрямок діяльності захисника. 

В.Д. Адаменко вірно вказує, що, по-перше, в кримінальному процесі 

захищають від чогось (підозри, обвинувачення); по-друге, захищають щось 

(законні права та інтереси); по-третє, захищають когось (підозрюваного, 

обвинуваченого) [151, с. 6]. 

Тому розкриття сутності захисту прав, свобод та законних інтересів 

підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, на нашу думку, потребує дослідження: 1) предмета та об’єкта 

діяльності захисника (адвоката) при застосуванні цих заходів кримінального 

процесуального примусу; 2) суб’єктів здійснення такого виду захисту; 3) його 

мети, яка буде досліджена у даному підрозділі, та 4) змісту і особливостей 

діяльності захисника при кримінально-процесуальному затриманні, і обранні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що будуть 

детально розкриті у наступних розділах дисертації. 

У науці кримінального процессу поняття «предмет захисту» вирішується 

неоднозначно і досить поверхово, через наступні підходи: 1) предметом захисту є 

суб’єктивні інтереси і порушені суб’єктивні права (В.Д. Адаменко [152, с. 112 ]) 2) 

предметом захисту є особа, її соціальні і біологічні властивості, що відобразились у 

вчиненому злочині (Ю.Ф. Лубшев [153, с. 100-101]); 3) предмет захисту включає в 

себе сукупність прав, свобод і законних інтересів підзахисного (Кудрявцева В.Л., 

[154, с. 40], С.В. Слінько [155, с. 212]). 

Більш розгорнута думка щодо предмета захисту у В.О. Попелюшка, який 

констатує, що предметом захисту у кримінальному процесі є сукупність фактичних 
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обставин справи та їх формулювання у вигляді тез захисту і обвинувачення, 

з’ясування та доказування чи заперечення яких спростовує підозру або 

обвинувачення, виключає та/чи пом’якшує кримінальну відповідальність 

підзахисного [125, с. 10]. Правозахисник також зазначає, що предмет захисту має 

декілька видів, підвидів та різновидностей, які відрязняються за структурою та 

змістом елементів, що їх складають, зокрема: 1) предмет виправдання; 2) предмет 

захисту у справах, що вирішуються за наявності нереабілітуючих підстав; 

3) предмет захисту у справах, що вирішуються за наявності процесуальних підстав; 

4) у справах про застосування примусових заходів медичного характеру; 5) у 

справах про застосування примусових заходів виховного характеру [122, с. 117]. 

Д.А. Долгушин відзначає, що предметом діяльності захисника в аспекті 

обрання чи застосування запобіжних заходів є спростування доводів сторони 

обвинувачення стосовно законності, обгрунтованості та вмотивованості 

застосування того чи іншго запобіжного заходу, і особливо - тримання під вартою 

[156, с. 36]. 

Таким чином, предметом захисту при затриманні, обранні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є діяльність захисника, 

спрямована на спростування законності, обгрунтованості та вмотивованості 

застосування затримання та тримання під вартою. 

Етимологічне значення терміну «підозра» тісно пов’язане з терміном 

«підозрюваний» і означає припущення, засноване на сумнівах в правильності, 

законності чиїхось вчинків [157, с. 530]. Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, 

підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього 

Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, яка затримана за підозрою у 

вчиненні кримінального правопорушення [12]. 

Розглядаючи фігуру підозрюваного з точки зору реалізації його прав, у 

випадку затримання підозрюваний з’являється в екстремальних умовах, коли особі 

негайно потрібно надати цей процесуальний статус для її законної участі у 

подальшій процесуальній діяльності, що у першу чергу, продиктовано 

необхідністю негайного забезпечення її права на захист від підозри, хоча остання 

ще немає чіткого формулювання [158, с. 275]. 

Суб’єктами захисту в кримінальному провадженні можна визначити осіб, 



63 

учасників кримінального провадження, котрі кримінально-процесуальним законом 

зараховані до сторони захисту, наділені процесуальними правами та обов’язками й 

виконують у зв’язку з цим процесуальну функцію захисту [159, с. 91]. 

Так, досліджуючи КПК 1960 р. Р.А. Чайка і П.В. Кучевський, в залежності 

від особливостей правової регламентації процесуального стану суб’єктів захисту, 

поділили їх на чотири групи: 1) адвокати; 2) захисники; 3) інші фахівці в галузі 

права; 4) інші особи (близькі родичі, опікуни і піклувальники). В основі такої 

класифікації науковець поклав відмінність понять «адвокат» і «захисник», де 

перше характеризує професійну належність особи, а друге – її процесуальний стан 

у певній справі [160, с. 10; 161, с. 9]. 

Є.І. Виборнова за КПК 1960 р. виокремлювала таких суб’єктів реалізації 

права на захист на стадії досудового слідства, як: 1) особа, що захищає себе 

особисто; 2) особи, що здійснюють професійний захист у кримінальному процесі; 

3) інші особи, які здійснюють право на захист на стадії досудового слідства. Автор 

формулює висновок, що захисником у кримінальній справі слід визнати лише 

адвоката, і забезпечення права обвинуваченому на ефективний захист, доступ до 

якого та право вільного вибору захисника необхідно покласти виключно на 

адвокатуру, близькі родичі обвинуваченого, його опікуни та піклувальники, не 

тільки із гуманних, а й із правових міркувань повинні бути залишені учасниками 

кримінального процесу, але лише у статусі представників обвинуваченого, які в 

окремих випадках можуть залучатися до здійснення захисту, але за обов’язкової 

участі професійного адвоката [121, с. 10, 17]. 

О.Г. Шнягін стверджує, що функцію захисту у кримінальному процесі 

здійснюють: підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий, 

особа, щодо якої вирішується (вирішено) питання про застосування примусових 

заходів медичного характеру чи примусових заходів виховного характеру, особа, 

щодо якої закрито кримінальну справу або відмовлено у її порушенні; захисник та 

законний представник вказаних осіб; цивільний відповідач, його представник. 

Автор приходить до висновку, що вказаних осіб можна об’єднати у дві групи, 

враховуючи категорію їх інтересу: 1) особи, які захищають власні інтереси – 

підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий, особа, 

стосовно якої вирішується (вирішено) питання про застосування примусових 
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заходів виховного або медичного характеру, особа, стосовно якої закрито 

провадження у кримінальній справі, цивільний відповідач; 2) особи, які 

відстоюють інтереси інших осіб – захисник, законний представник, представник 

цивільного відповідача [162, с. 8]. 

Зазначені класифікації суб’єктів захисту обумовлені тим, що КПК 1960 року 

предбачав, що захист прав підозрюваного та обвинуваченого може здійснюватись 

так званими «фахівцями у галузі права», і серед науковців точились наукові 

дискусії стосовно правового статуту «фахівців у галузі» права та можливості їх 

допуску до захисту прав підозрюваного, обвинуваченого та засудженого.  

Водночас, із набранням чинності КПК України 2012 року питання щодо кола 

осіб, які можуть допускатися до захисту у кримінальному судочинстві набуло 

однозначного врегулювання. Так, відповідно до ст. 45 КПК України, захисником є 

адвокат, який здіснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про 

видачу іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути адвокат, 

відомості про якого не внесені до Єдиного реєстру адвокатів Україні або стосовно 

якого у Єдиному реєстрі адвокатів містяться відомості про зупинення або 

припинення права на зайняття адвокатською діяльністю [12]. 

Однак запровадження цієї давно очікуваної новели виявилось дискусійним і 

тепер, так як деякі науковці та практики розглядають цю норму як обмеження 

законодавцем права особи на вільний вибір захисника лише колом адвокатів. Тому 

право на захист у прийнятому КПК України вважають звуженим [163, с. 160]. 

К.Ю.А. Міттермайер відзначає, що захист у кримінальних справах вимагає 

досконалого знання законів, практичного розуму, кмітливості у пошуку та 

викладенні підстав захисту, правдивості і твердості характеру, і взагалі відсутності 

всіх тих умов, які здатні відхилити захисника від прямого погляду на справу, – 

тому право захищати не може належати кожному без виключень [150, с. 43]. 

В.О. Попелюшко робить висновок про те, що як захисників до захисту слід 

допускати лише адвокатів та науковців у галузі права. Близьких же родичів 

обвинуваченого, його опікунів або піклувальників необхідно наділити статусом 
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його представників [125, с. 10]. 

О.Г. Яновська відзначає, що право на захист може бути реалізоване лише 

адвокатами, яким для цього надані досить широкі можливості. Зокрема, 

кримінальне процесуальне законодавство передбачає сукупність прав, які має 

адвокат – захисник як під час судового розгляду, так і в процесі досудового 

розслідування, що дає адвокатові можливість на високому професійному рівні 

здійснювати захист інтересів свого підзахисного [164, с. 111].  

О.Р. Балацька з цього приводу слушно вказує, що встановлення вимоги 

стосовно допуску як захисника адвокатів не є обмеженням права особи на вільний 

вибір захисника та відповідає принципу правової визначеності, що вимагалось 

ЄСПЛ від України, де існувала ситуація із правом на захист особи «фахівцями у 

галузі права», спеціальний закон про допуск яких у кримінальне провадження не 

був прийнятий. Очевидно що, визначивши захисником у кримінальному 

провадженні саме адвоката, законодавець мав намір забезпечити гарантування 

належного та висококваліфікованого захисту підозрюваного, обвинуваченого 

особою, котра має професійні навички у правовій сфері діяльності [165, с. 92]. 

Ефективність захисту у кримінальному провадженні багато в чому залежить 

від професійної підготовки захисника, який допускається до участі у 

кримінальному провадженні. Ця залежність у повній мірі проявляє себе при 

здійсненні захисту при затриманні, обранні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. Водночас особі, яка не володіє відповідним обсягом 

юридичних знань, необхідними професійними навичками, фахом та досвідом 

роботи у правозастосовчій сфері, досить складно захищати права та законні 

інтереси підозрюваного.  

Тому ми повністю підтримуємо ідею законодавця про те, що захисниками у 

кримінальному провадженні, в тому числі при затриманні та застосуванні 

тримання під вартою, мають бути професійні адвокати, оскільки належний та 

ефективний захист у кримінальному провадженні потребує спеціальних знань 

чинного законодавства і практики його застосування, високої професійної 

підготовки та відповідних ділових якостей. 

Водночас, частина 2 статті 49 КПК Російської Федерації визначає, що за 

ухвалою або постановою суду в якості захисника можуть бути допущені поряд з 
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адвокатом один із близьких родичів обвинуваченого або інша особа, про допуск 

якого заявляє обвинувачений [93]. Як бачимо, конструкція цієї норми передбачає 

залучення в якості захисника близьких родичів чи інших осіб лише стосовно 

обвинуваченого, обмежуючи, таким чином, право підозрюваного мати захисника з 

числа таких осіб на стадії попереднього розслідуваання. 

Крім того, у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччина 

законодавець не обмежує коло захисників професійними адвокатами. У якості 

захисника можуть брати участь адвокати, а також викладачі юриспруденції у 

німецьких вищих навчальних закладах. Інші особи можуть бути захисниками лише 

за умови допущення їх судом. Якщо у випадку обов’язкової участі захисника 

обрана особа, що не належить до осіб, які можуть бути призначені захисником, 

вона може бути допущена у якості захисника за вибором лише поряд із особою, яка 

може бути призначена захисником [166]. 

Крім того, у КПК ФРН участь захисника є обов’язковою, якщо у відношенні 

обвинуваченого виконується попереднє ув’язнення [167]. 

Вважаємо, що залучення захисника з числа близьких родичів чи інших осіб, 

яким довіряє підозрюваний, поряд із професійним адвокатом сприятиме 

встановленню довірливих стосунків між підозрюваним та професійним 

захисником, та зміцнить гарантії захисту підозрюваного на стадії досудового 

розслідування. Тому запровадження такого досвіду у кримінальному провадженні 

України вважаємо необхідним. 

Стосовно мети діяльності захисника при затриманні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно відзначити, що серед 

науковців та правозахисників у різний період часу висловлювались різні точки 

зору щодо визначення мети діяльності захисника у кримінальному процесі. 

Наприклад, Г.М. Шафір відначав, що метою захисту є встановлення об’єктивної 

істини [168, с. 68-89]. В.М. Царьов вказував, що метою участі захисника є сприяння 

охороні прав і законних інтересів громадян, а не їх забезпечення [169, с. 89]. 

Н.А. Андріанов зазначав, що адвокат повинен піклуватись лише про захист, 

надання юридичної допомоги клієнтові. У філософському розумінні, на його 

думку, пошук істини для адвоката полягає у конструюванні максимально вигідної 

правової позиції, здобутті (безумовно, в межах закону) доказів, які підкріплюють 
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цю позицію, обранні найбільш ефективної тактики захисту. Об’єктивно, тобто 

незалежно від своєї волі, адвокат сприяє своєю діяльністю правосуддю, так само як 

і формуванню громадянського суспільства, становленню правової держави. Але 

суб’єктивно, через прояв власної волі, адвокат відстоює виключно інтереси 

підзахисного (довірителя). А «пошук істини» має значення для адвоката лише тією 

мірою, якою цей пошук відповідає інтересам підзахисного [170, с. 13]. 

В.О. Попелюшко вказує, що у практиці адвокатської діяльності має місце 

«ніби тріада взаємопов’язаних та взаємоперехідних одна в одну цілей: цілі кожної 

окремої захисної дії (утримання від неї), які виступають засобами та способами 

виконання захисної роботи – цілі фактичних та правових підстав вирішення 

кримінальної справи остаточно та по суті, що є завданнями захисника у 

кримінальній справі – кінцеві процесуальні рішення у справі сприятливі для 

підзахисного, як цілі діяльності захисника у кримінальному судочинстві» [171, 

с. 152].  

На думку О.Г. Яновської, мета адвокатської діяльності у кримінальному 

процесі – явище поліфункціональне, яке полягає у виконані функцій планування, 

активізації та регулювання захисної діяльності. Визначаючи мету своєї захисної 

діяльності, адвокат створює передумови планування своїх дій, спрямованих на 

досягнення поставленої мети, може визначати проміжні цілі та завдання, які, в 

свою чергу, обумовлюють перелік його конкретних дій. Визначення адвокатом 

мети своєї захисної діяльності спонукає його до вчинення певних цілеспрямованих 

дій, спрямованих на реалізацію поставленої мети захисту. При цьому визначена 

мета діяльності адвоката-захисника сприяє і визначенню законності чи 

незаконності засобів її досягнення та відповідному обранню законних засобів 

реалізації визначених завдань, та цілей захисної діяльності [172, с. 125]. 

А.А. Ахундова відмічає, що завдання адвоката при затриманні підозрюваного 

зводиться до співвідношення тих фактичних обставин, дій, які було здійснено, з 

правовими нормами, що регламентують затримання: аналізу підстав затримання, 

його процесуального оформлення, терміну, протягом якого особу обмежено у 

свободі й особистій недоторканості, перебігу та результатів особистого обшуку, 

порядку провадження і тривалості допиту, обставин, що свідчать про створення 

умов підозрюваному для реалізації ним своїх прав, а також перевірки чи чинили 
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перешкоди для цього [173, с. 68-69]. 

Виходячи із законодавчо закріплених завдань кримінального провадження 

(ст. 2 КПК), специфіки цілей та завдань адвокатури, слідує, що метою захисту при 

затриманні, обранні та застосуванні запобіжного у вигляді тримання під вартою є 

недопущення необгрунтованого та незаконного процесуального примусу до 

підозрюваного при їх застосуванні. 

Також, на нашу думку, прогалиною чинного КПК України, в порівнянні із 

КПК 1960 р., є відсутність у ньому окремої правової норми із зазначенням 

процесуальних прав захисника, що породжує певні проблеми: від втрати 

процесуальної самостійності до випадків, коли адвоката ототожнюють із 

підзахисним. 

М.А. Погорецький вказує, що хоча чинний КПК України і не містить окремої 

статті, у якій були б структуровано виписані повноваження захисника, проте, ці 

повноваження містяться в низці його норм, зокрема, в статтях 20, 46-48, 52, 93, 159, 

160, 220, 243, 245, 303, 351, 352 та інших, а також в ст. 20 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність». Водночас п’ятирічна практика застосування 

зазначених норм показала, що цих повноважень недостатньо для ефективної 

реалізації функції захисту у кримінальному процесі. Зокрема, захисник не має 

права оскаржити факт внесення відомостей до ЄРДР, ухвалу слідчого судді про 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, ухвалу слідчого судді про 

обшук особи, дії щодо затримання та ін. Між тим, як свідчать результати аналізу 

слідчо-судової практики, саме в цих випадках допускається велика кількість 

суттєвих порушень норм чинного законодавства України та зловживань слідчими, 

прокурорами й слідчими суддями, які потребують адвокатського реагування в 

інтересах їх підзахисних [174, с. 22]. 

О.Г. Яновська з цього приводу відзначає, що ефективне відстоювання 

правової позиції захисту неможливе без наявності у захисника реальних 

процесуальних прав, що давали б йому можливість брати активну участь в 

доказуванні. Такі права мають забезпечувати адвокату рівноправний статус 

учасника кримінального судочинства, активного опонента обвинувачення, що, в 

свою чергу, гарантуватиме реалізацію одного за найважливіших принципів 

демократичного правосуддя – засаду змагальності. Через це науковець пропонує 
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внести зміни до КПК України шляхом його доповнення нормою, що окремо 

визначатиме права захисника. Авторка вважає, що під час здійснення захисту 

адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами 

адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для 

належного виконання договору про надання правової допомоги. Водночас, окремо 

треба визначити права захисника, що дадуть йому можливість активно брати 

участь у доказуванні [172, с. 127-128].  

А.В. Захаров також відзначає, що з метою забезпечення принципу 

змагальності сторін потрібно імплементувати права адвокатів у КПК України, а 

не лише зафіксувати їх у профільному законі [175]. 

У зв’язку із вищевикладеним, вважаємо за необхідне внесення таких змін до 

КПК України :  

1) Доповнити статтю 45 КПК України частиною 3 такого змісту:  

«Поряд із адвокатом в якості захисника може бути допущений один із 

близьких родичів підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого або 

будь яка інша особа»; 

2) Доповнити КПК України статтею 49-1, під назвою «Залучення 

захисника з числа близьких родичів чи інших осіб», виклавши її у такій редакції:  

«Залучення поряд із адвокатом захисника з числа близьких родичів чи інших 

осіб здійснюється слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом за клопотанням 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого»;  

3) Доповнити КПК України статтею 47-1 «Права захисника».  

Таким чином, предметом захисту при затриманні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є діяльність захисника, 

спрямована на спростування законності та обгрунтованості застосування 

затримання та тримання під вартою. Суб’єктами здійснення такого виду захисту, 

поряд із затриманою особою та підозрюваним, є також залучений у встановленому 

законом порядку професійний захисник-адвокат. Метою цього виду захисту є 

недопущення незаконного та необгрунтованого застосування кримінального 

процесуального примусу до підозрюваного при затриманні, обранні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
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1.4. Практика Європейського суду з прав людини з питань застосування 

затримання та тримання під вартою 

 

Частиною 2 ст. 8 КПК України встановлено, що принцип верховенства права 

у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ, а ч. 5 

ст. 9 КПК України передбачає, що кримінальне процесуальне законодавство 

застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ [12]. 

Відповідно до абз. 3 пункту 12 Постанови Пленуму ВССУ «Про застосування 

судами міжнародних договорів України при здійсненні правосуддя» № 13 від 19 

грудня 2014 року, недотримання вимог КЗПЛ за умови наявності рішення 

Європейського суду з прав людини, яке набуло статусу остаточного, може бути 

підставою для перегляду судового рішення Верховним Судом України в порядку, 

визначеному главою 33 розділу V КПК [176]. 

У зв’язку із запровадженням обов’язковості врахування практики ЄСПЛ у 

кримінальному судочинстві (ст. 8 КПК України) особливої важливості в контексті 

повноцінного розкриття особливостей захисту прав підозрюваного при затриманні 

та взятті під варту має аналіз практики ЄСПЛ з питань застосування цих заходів 

забезпеченя кримінального провадження та реалізації права на захист. 

Результати проведеного нами анкетування двохсот адвокатів Київської 

області та м. Києва свідчать про те, що лише 2,5 % опитаних адвокатів повідомили 

про те, що слідчі судді застосовують КЗПЛ при розгляді клопотання про обрання 

чи продовження строку дії запобіжного заходу майже завжди; про те, що не 

застосовують ніколи повідомили 15 % опитаних адвокатів; застосовують менш, 

ніж у 5 % випадків – 21 % опитаних; застосовують у 5-10 % випадків – 45 % 

опитаних; застосовують у 11-50 % випадків – 12 %; застосовують більш як в 50 % 

випадків – 5, 5 % опитаних. 

Проте, як вже зазначалося, визначення поняття «обґрунтованість підозри» у 

вчиненні особою кримінального правопорушення, яка є однією із підстав для 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, сформульовано 

саме у правових позиціях ЄСПЛ. 

Зокрема, у вже зазначеному рішенні ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало 

проти України» від 21.04.2011 р., ЄСПЛ зазначив, що підозра буде вважатися 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3627#n3627
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обґрунтованою лише у випадку, коли вона ґрунтується на відомостях, що 

об’єктивно пов’язують підозрюваного із вчиненим кримінальним 

правопорушенням. Це означає, що у слідчого мають бути докази, які вказують на 

причетність особи до вчинення кримінального правопорушення (показання свідків, 

потерпілих, речові докази, протоколи слідчих дій тощо) [112]. 

ЄСПЛ визнав, що абстрактна можливість перешкоджання кримінальному 

провадженню є недостатньою для обґрунтування обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. Досить часто суди не наводять у своїх рішеннях 

доказів реальної можливості незаконного впливу підозрюваного (обвинуваченого) 

на процес доказування. Так, у справі «Клішин проти України» від 23.02.2012 р. 

ЄСПЛ визнав порушення положень КЗПЛ, оскільки підставою для обрання цього 

запобіжного заходу була неявка підозрюваного за викликом слідчого. Проте, 

рішення щодо тримання заявника під вартою містило абстрактне посилання на 

існування ризиків ухилення заявника від слідства або перешкоджання останньому 

[177]. 

При формуванні внутрішнього переконання слідчого, прокурора, судді 

врахування тяжкості злочину має свій раціональний зміст, оскільки вона свідчить 

про ступінь суспільної небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з 

достатньо високим ступенем імовірності її поведінку, беручи до уваги, що 

майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що підозрюваний 

(обвинувачений) може ухилитися від слідства й суду. Проте сам по собі факт 

тяжкості злочину, який інкримінується особі, не може бути підставою для 

застосування запобіжного заходу, оскільки це суперечило б презумпції 

невинуватості. У цьому ключі послідовною та логічною є позиція ЄСПЛ, яка 

зводиться до наступного: небезпека можливості переховуватися від правосуддя не 

може вимірюватися виключно на підставі суворості можливого вироку. Наявність 

сильної підозри в тому, що особа вчинила тяжкий злочин, є, звичайно, таким 

чинником, що відноситься до суті питання, однак сама по собі така підозра не може 

бути виправданням довготривалому утриманню під вартою [178]. 

Небезпека переховування особи від правосуддя повинна оцінюватись не 

лише у світлі тяжкості покарання, але й виходячи з усіх інших обставин, які 
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можуть або підтвердити наявність такої небезпеки, або звести її до такого 

мінімуму, що попереднє ув’язнення виявиться невиправданим [179]. 

У рішенні в справі «Харченко проти України» від 10.02.2011 р. ЄСПЛ 

зазначив, що розумність строку тримання під вартою не може оцінюватися 

абстрактно. Вона має оцінюватися в кожному окремому випадку залежно від 

особливостей конкретної справи, причин, про які йдеться у рішеннях національних 

судів, переконливості аргументів заявника, викладених у його клопотанні про 

звільнення. Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за 

наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію 

невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості [180]. 

В ухвалі слідчого судді, суду про продовження строку тримання під вартою 

має бути обґрунтовано, яким чином обставини, що свідчать про наявність вказаних 

ризиків, виправдовують тримання особи під вартою. Виходячи з правових позицій 

ЄСПЛ, неналежне мотивування рішень про продовження строків тримання під 

вартою є системною проблемою, яка призводить до порушення п. 3 ст. 5 Конвенції. 

Судді вказують у своїх рішеннях однакові підстави протягом усього періоду 

тримання особи під вартою в той час, коли судді повинні наводити додаткові 

мотиви для обґрунтування необхідності збереження цього запобіжного заходу. На 

ці обставини особливу увагу звернув ЄСПЛ у рішенні в справі «Ткачов проти 

України» від 13.12.2007 р., в якому констатував, що судове рішення про 

продовження строку тримання обвинуваченого під вартою не містило жодної 

підстави продовження цього строку, у зв’язку з чим ЄСПЛ не зміг оцінити, чи 

продовжували діяти ризики втечі заявника, які існували на момент обрання даного 

запобіжного заходу, і чи продовжували вони виправдовувати позбавлення заявника 

свободи протягом усього періоду тримання його під вартою. ЄСПЛ дійшов 

висновку, що підстави продовження строку тримання обвинуваченого під вартою 

не були «відповідними та достатніми», а тому й констатував порушення п. 3 

ст. 5 КЗПЛ [181]. 

У рішенні в справі «Пічугін протии Росії» від 23.10.2012 р. ЄСПЛ визнав, що 

підставою для продовження строку тримання під вартою була та обставина, що 

заявник раніше працював у службах безпеки й володів технічними навичками, які 

могли дозволити йому перешкоджати розслідуванню шляхом знищення доказів або 
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здійснення впливу на свідків. При цьому, як зазначив ЄСПЛ, національні суди не 

продемонстрували існування зазначених ризиків шляхом надання відповідних 

фактів і не пояснили, яким чином ці технічні навички, якими міг володіти заявник, 

могли допомогти йому знищити докази. Національні суди не відреагували також на 

доводи заявника з приводу неможливості впливу на свідків, оскільки останні 

перебували під вартою [182]. 

У рішенні в справі «Боротюк проти України» від 16.12.2010 р. було 

констатовано порушення вимог п. 3 ст. 5 Конвенції, оскільки національні суди 

продовжували тримання під вартою, посилаючись в основному на тяжкість 

вчиненого злочину, та використовували стереотипні формулювання без розгляду 

конкретних обставин справи [183]. 

Слід зауважити, що ЄСПЛ орієнтує національні суди при прийнятті рішення 

про продовження тримання під вартою розглянути альтернативні засоби 

забезпечення явки особи до суду. У рішенні у справі «Цигоній проти України» від 

24.11.2011 р. ЄСПЛ встановив порушення п. 3 ст. 5 КЗПЛ у зв’язку з тим, що 

рішення судів про продовження строку тримання під вартою не містили належних і 

достатніх підстав для такого тримання та національні суди не розглянули жодних 

альтернативних триманню під вартою запобіжних заходів [184]. Те ж знаходимо і у 

справі «Третьяков проти України» від 29.09.2011 [185]. 

У рішенні в справі «Гарькавий проти України» від 18.02.2010 р. ЄСПЛ 

встановив, що особа не може бути позбавлена або не може позбавлятися свободи, 

крім випадків, встановлених у п. 1 ст. 5 КЗПЛ. Цей перелік винятків є вичерпним, і 

лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме – 

гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи. Отже, право на 

свободу та особисту недоторканість не є абсолютним і може бути обмежене, але 

тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі [186]. 

У справі «Корнійкова проти України» ЄСПЛ встановив порушення пп. «с» п. 

1 ст. 5 КЗПЛ з огляду на те, що в протоколі затримання заявниці не було наведено 

чітких підстав для такого затримання, а зазначені ньому посилання були 

стандартними та не були проаналізовані у світлі обставин конкретної справи 

заявниці. Цим рішенням було встановлено і порушення пп. «с» п. 1 та п. 3 

ст. 5 КЗПЛ з огляду на необґрунтованість постанови Дзержинського районного 
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суду м. Харкова від 21.03.2012 р. про обрання заявниці запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту, оскільки при її постановленні не було належним чином 

враховано стан здоров’я заявниці та те, що вона була неповнолітньою, а відповідно 

до чинного законодавства до неповнолітніх такий запобіжний захід міг бути 

застосований лише у виняткових випадках [187].  

У справі «Савін проти України» від 16.02.2012 р. ЄСПЛ було визнано 

порушення Україною положень пункту 1 ст. 5 КЗПЛ у зв’язку із тим, що 

адміністративне затримання заявника використовувалось з метою підтвердження 

підозри його причетності до вчинення злочину, заявнику не було забезпечено його 

процесуальні права як підозрюваного. Крім того, якщо в подальшому протокол 

адміністративного затримання заявника був визнаний таким, що містить завідомо 

неправдиві відомості, заявник фактично був затриманий без відповідної підстави, 

що також є порушенням вказаного положення КЗПЛ [188]. 

ЄСПЛ також звертає увагу національних судів на те, що ч. 4 ст. 5 КЗПЛ 

забезпечує заарештованим чи затриманим особам право на перегляд матеріально-

правових і процесуальних умов, які, з погляду Конвенції, є суттєвими для 

забезпечення «законності» позбавлення свободи. Це означає, що компетентний суд 

має перевірити не лише дотримання процесуальних вимог національного 

законодавства, а й обгрунтованість підозри, яка стала підставою для затримання, а 

також мети, з якою застосовувались затримання та подальше тримання під 

вартою [189]. 

У рішенні по справі «Курт проти Туреччини» ЄСПЛ констатував, що 

незадокументоване затримання особи свідчить про абсолютне ігнорування 

принципово важливих гарантій ст. 5 КЗПЛ і виявляє грубе порушення цієї статті. 

Незадокументування таких відомостей, як дата, час і місце затримання особи, її 

ім’я, підстави для затримання та ім’я особи, яка здійснює затримання, має 

вважатися таким, що суперечить вимозі законності і самій меті ст. 5 КЗПЛ [190]. 

У справі «Подвезько проти України» (заява № 74297/11) ЄСПЛ наголосив на 

тому, що п. 3 ст. 5 Конвенції вимагає надання переконливого обґрунтування 

органами влади будь-якого періоду тримання під вартою, незалежно віж того, 

наскільки коротким він є. Аргументи «за» і «проти» звільнення (з-під варти), 

включаючи ризик того, що обвинувачений може перешкоджати належному 
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провадженню у справі, не повинні оцінюватись абстрактно (in abstracto), але мають 

підтверджуватися фактичними даними. Ризик того, що обвинувачений може 

переховуватися, не може оцінюватися виключно на підставі ступеня тяжкості 

можливого покарання. Він має оцінюватися з урахуванням ряду інших відповідних 

факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки переховування, або 

довести, що така можливість є настільки незначною, що може виправдати досудове 

тримання під вартою [191]. 

У справі «Геращенко проти України» ЄСПЛ дійшов висновку про порушення 

п. 3 ст. 5 КЗПЛ через те, що у цій справі, як і в інших аналогічних справах проти 

України, серйозність обвинувачень щодо заявника та ризик його втечі або 

вчинення нового злочину були підставами винесення судом первісної постанови 

про взяття його під варту. Це мотивування з плином часу не змінилося і, крім того, 

національні суди на жодній стадії провадження не розглядали будь яких 

альтернативних запобіжних заходів замість тримання під вартою [192, с. 59]. 

О.П. Кучинська відмічає, що у справах щодо України ЄСПЛ визнавав 

порушення вимог КЗПЛ у наступних випадках: 1) коли адміністративний арешт, 

який формально підпадає під дію пункту 1 (а) статті 5, використовувався для 

забезпечення перебування особи під вартою для інших цілей (справа «Воронін 

проти України»); 2) коли не існувало жодних законодавчих положень (у КПК чи 

інших нормативно-правових актах), які б передбачали (навіть шляхом посилання) 

процедуру щодо тримання особи під вартою з метою екстрадиції або застосування 

інших міжнародно-правових засобів правової допомоги у кримінальних справах 

(справа «Гарькавий проти України»); 3) коли тримання особи під вартою не 

переслідувало жодну мету, зазначену в пункті 1 статті 5 КЗПЛ, і, отже, порушило 

вимоги цієї статті (наприклад, протягом періоду, коли щодо особи не було 

скасовано рішення про надання статусу біженця, а національне законодавство 

забороняло вислання біженців з території України (справа «Крейдіч проти 

України») або коли затримання неповнолітніх заявників не підпадає під виняток, 

передбачений пунктом 1 (d) статті 5 при відсутності підстав вважати, що на цю 

справу поширюються будь-які інші винятки, передбачені статтею 5 Конвенції 

(справа «Ічин та інші проти України»); 4) коли дводенна затримка у звільненні 

заявника з-під варти не відповідала вимогам практики ЄСПЛ, оскільки лише 
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декілька годин такої затримки можуть бути виправдані адміністративними 

формальностями (справа «Мокаллал проти України»); 5) у зв’язку із тим, що 

національне законодавство не передбачає процедури, достатньо доступної, чітко 

сформульованої і передбачуваної у своєму застосуванні, яка давала б змогу 

уникнути ризику свавільного тримання під вартою в очікуванні на екстрадицію 

(справа «Солдатенко проти України») [193, с. 76 ]. 

У рішенні від 01.07.2006 року у справі «Мамедова проти Росії» (заява 

№ 7064/05) ЄСПЛ відзначив, що, перевіряючи законність і обгрунтованість 

продовження тримання під вартою, суди незмінно посилалися на тяжкість 

обвинувачень як на головний чинник імовірності того, що заявниця 

переховуватиметься від правосуддя, перешкоджватиме ходу розслідування або 

вчинятиме нові злочини, проте продовження строку тримання під вартою не можна 

обґрунтовувати таким чином [194, с. 89]. 

У рішенні від 26.01.1999 р. у справі «В. проти Швейцарії» (заява № 14379/88) 

ЄСПЛ вказував, що небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти 

тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з 

урахуванням низки інших факторів, які або можуть підтвердити наявність 

небезпеки переховування від правосуддя, або ж зробити її настільки незначною, що 

вона не може слугувати виправданням тримання під вартою [194, с. 91-92]. 

У рішенні «Пунцельт проти Чехії» від 25.04.2000 р. (заява № 31315/96), 

ЄСПЛ визнав достатнім мотивування чеських судів, що прийняли рішення про 

тримання під вартою з огляду на те, що заявник вже ухилявся від кримінального 

процесу в Німеччині, мав численні ділові зв’язки за кордоном і що йому 

загрожувало відносно суворе покарання [194, с. 93]. 

У рішенні в справі «Луценко проти України» ЄСПЛ констатував, що 

тримання під вартою Ю.В. Луценка не було необхідним, щоб запобігти його втечі. 

Адже заявник раніше дав підписку про невиїзд і не порушував взятого на себе 

зобов’язання [195]. 

Отже, в цілому позиція ЄСПЛ щодо ймовірності втечі підозрюваного та його 

переховування від правоохоронних органів зводиться до наступного: 1) така 

ймовірність не може оцінюватися лише на основі покарання, що загрожує даній 

особі, при цьому слід враховувати й інші релевантні обставини (які ж або можуть 
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підтвердити ймовірність втечі або ж зробити її незначною). При цьому треба 

враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв’язки з 

державою, у якій його переслідували за законом, та його міжнародні контакти; 

2) при оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з 

іншими обставинами) той факт, що особа вже ухилялася від правоохоронних 

органів; 3) лише поведінка співобвинуваченого не може бути вирішальним 

фактором для оцінки ризику переховування від правосуддя іншого співучасника; 

така оцінка має базуватися на особистих обставинах особи, щодо якої 

застосовується запобіжних захід; 4) національним судам слід враховувати те, чи 

була можливість у обвинуваченого у зв’язку із здійсненням щодо нього 

процесуальних дій втекти раніше. Якщо така можливість була, а обвинувачений 

нею не скористався, то ризик втечі на момент розгляду питання про тримання під 

вартою істотно зменшується; 5) на оцінку можливого ризику переховування від 

правоохоронних органів може впливати й інформація про те, що особа терміново 

збуває житло, в якому вона тривалий час проживала, закриває рахунки в банку, 

придбаває валюти, звільняється з роботи. Однак така інформація не повинни бути 

голослівною, вона повинна бути підтвердженою; 6) вказівка у рішенні про 

продовження строку запобіжного заходу на ті ж самі пісдтави, що й у рішенні про 

його застосування, є неприйнятною; слід наводити додаткові мотиви при 

обгрунтуванні потреби збереження такого запобіжного заходу [196, с. 156-157]. 

Окрему групу порушень становлять випадки здійснення адміністративного 

арешту в кримінальному провадженні. Наприклад, у рішенні по справі «Доронін 

проти України» від 19.10.2009 року, ЄСПЛ констатував, що неодноразові зізнання 

заявника, до якого було формально застосоване адміністративне затримання, а 

фактично міліція поводилась з ним, як із підозрюваним у вчиненні злочину та 

позбавила його доступу до захисника, участь якого була б обов’язковою за 

законодавством України, не можуть бути використані для засудження, навіть за 

умови, що заявник повторив свої зізнання в присутності захисника, з яким до 

допиту не бачився та послуги якого за таких обставин мали символічний характер. 

З урахуванням фактичних обставин справи, ЄСПЛ дійшов до висновку, що 

адміністративний арешт заявника використали для того, щоб забезпечити його 

перебування як підозрюваного в кримінальному провадженні в розпорядженні 
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слідчих органів, не забезпечуючи при цьому його процесуальних прав як 

підозрюваного, зокрема, права на захист. Лише після закінчення п’ятиденного 

адміністративного арешту було вирішено питання про взяття його під варту як 

підозрюваного. ЄСПЛ наголосив, що зазначені дії слідчих органів несумісні з 

принципом юридичної визначеності, є свавільними і суперечать принципу 

верховенства права. Отже, мало місце порушення ч. 1 ст. 5 КЗПЛ [197, с. 207]. 

Крім того, у справі «Квашко проти України» від 26.09.2013 р. ЄСПЛ 

встановив, що адмністративне затримання особи відбулось фактично для 

можливості допиту її як підозрюваного в кримінальному провадженні, що 

становить свавільне позбавлення волі та є безперечним порушенням ч. 1 

ст. 5 КЗПЛ [198]. 

У справі «Олексій Михайлович Захаркін проти України» від 24.07.2010 р. 

ЄСПЛ зазначив, що термін «законний» у пункті 1 ст. 5 Конвенції, по суті, 

стосується національного законодавства та закладає обов’язок відповідати його 

матеріальним та процесуальним нормам. Встановлений Конвенцією стандарт 

«законності» вимагає, щоб усе законодавство було сформульовано з достатньою 

чіткістю, аби дозволити особі за необхідності шляхом надання відповідної поради 

розумною за відповідних обставин мірою передбачити наслідки, до яких може 

призвести певна дія. Коли йдеться про позбавлення свободи, важливо, щоб 

національне законодавство чітко визначало умови взяття під варту і тримання під 

вартою [199]. 

Крім того, у рішенні у справі «Броуган та інші проти Сполученого 

Королівства» (Brogan and Others v United Kingdom) від 29 листопада 1988 року 

ЄСПЛ встановив, що обов’язок «негайного» припровадження особи до судової 

інстанції, виражений англійським словом «promptly» і французьким словом 

«aussitôt», явно відрізняється від менш суворої вимоги другої частини пункту 3 … 

(«reasonable time»/«délaireisonnable») і навіть від вимоги встановлення законності 

без зволікання («speedily»/«à bref délai»), яка міститься в пункті 4 статті 5 КЗПЛ. 

Крім того, межі гнучкості в тлумаченні й застосуванні поняття «негайність» дуже 

невиразні. На погляд ЄСПЛ, навіть найкоротший із цих чотирьох строків тримання 

під вартою, а саме – чотири дні й шість годин, проведені в поліцейському 

ув’язненні п. Мак-Фадденом …, виходить за рамки суворих обмежень стосовно 
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часу, що його дозволяє перша частина пункту 3 статті 5 … Надання конкретним 

особливостям цієї справи значення, що виправдовує такий тривалий строк 

тримання під вартою без припровадження до судді чи іншої особи, яка здійснює 

судову владу, було б неприйнятно широким тлумаченням чіткого значення слова 

«promptly», яке треба розуміти однозначно. Таке тлумачення процедурної гарантії, 

яка міститься в пункті 3, … означало б її серйозне послаблення на шкоду цій особі, 

і його наслідки завдали б шкоди самій суті права, передбаченого цим положенням. 

Отже, ЄСПЛ доходить висновку, що ніхто із заявників не був припроваджений 

«негайно» до судової інстанції чи звільнений «негайно» після арешту [200]. 

У справі «Влох проти Польщі» (заява № 27785/95) ЄСПЛ вказав, що 

наявність «обгрунтованої підозри» за змістом підпункту (с) пункту 1 статті 5 

вимагає, щоб покладені в основу факти можна було обгрунтовано вважати за такі, 

що вписуються до диспозиції однієї зі статей, які характеризують у Кримінальному 

Кодексі кримінальну поведінку. Отже, «обгрунтованої підозри», безперечно, не 

може бути, ящо дії або факти, які ставлять за провину утримуваній під вартою 

особі, не містили складу злочину на той час, коли вони сталися [194, с. 58]. 

У рішенні ЄСПЛ від 17.03.1997 року у справі «Мюллер проти Франції» 

(заява № 21802/93) щодо небезпеки вчинення нових злочинів вказується, що 

посилання на минуле особи не може бути достатнім для обгрунтування відмови в 

звільненні [194, с. 101]. 

Рішенням ЄСПЛ від 09.10.2008 року у справі «Моїсєєв проти Росії» (заява 

№ 62936/00 від 09.10.2008 року) суд в світлі ст. 3 КЗПЛ встановив, що заявника 

тримали під вартою, транспортували й утримували в камерах суду в надзвичайно 

жорстких умовах, без належного доступу до природного освітлення й повітря та 

належного харчування. Заявник не міг читати або писати, оскільки перебував у 

суді на дуже малій площі разом із багатьма ув’язненими. Страждання й 

безвихідність, які повинен був почувати заявник у зв’язку з нелюдськими умовами 

транспортування й тримання, безсумнівно, погіршували його здатність до 

зосередження й інтенсивної розумової діяльності в години, що безпосередньо 

передували судовим засіданням. Справді, йому надавала допомогу група адвокатів, 

які могли робити заяви від його імені. Проте, беручи до уваги характер питань, 

поставлених під час судового розгляду, і їхній тісний зв’язок зі сферою компетенції 
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заявника, суд вважав, що його можливість ефективно інструктувати адвокатів і 

консультуватися з ними мала першорядну важливість. Сукупний вплив 

вищевказаних умов і недостатність наявних у нього можливостей не давали жодної 

змоги заявникові завчасно підготуватися до захисту [194, с. 350]. 

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Шабельник проти України» від 19 лютого 2009 

року ЄСПЛ відзначив, що, хоча право кожного обвинуваченого на ефективний 

захист, наданий захисником, який у разі необхідності призначається офіційно, не є 

абсолютним, воно є однією із основних ознак справедливого судового 

розгляду [201]. 

У справі «Артіко проти Італії» (Artico v. Italy) від 13 травня 1980 р. заявнику 

у відповідь на його прохання була надана безоплатна правова допомога у зв’язку з 

клопотанням про скасування обвинувальних вироків, постановлених відносно 

нього. Суд призначив захисника, який не встановив контакт із заявником. 

Визначивши порушення п. 3 (с) ст. 6, ЄСПЛ постановив, що Конвенція покликана 

гаранувати не теоретичні або ілюзорні права, а їх практичне та ефективне 

здійснення; це особливо справедливо щодо права на захист, яке займає чільне 

місце у демократичному суспільстві, як і саме право на справедливий судовий 

розгляд, з якого воно випливає. ЄСПЛ підкреслив, що в ст. 6 п. 3 (с) йдеться про 

«допомогу», а не про «призначення захисника». Саме призначення ще не 

забезпечує ефективної допомоги, оскільки призначений адвокат може померти, 

серйозно захворіти, протягом тривалого періоду може бути позбавлений 

можливості діяти або може ухилятися від виконання своїх обов’язків [202]. 

У рішенні «Камазінскі проти Австрії (KamasiniNi v. Austria) від 19 грудня 

1989 року ЄСПЛ констатував, що просте призначення національними органами 

захисника не гарантує ефективної правової допомоги [203]. 

У справі «Яременко проти України» від 12 червня 2008 року суд відзначив, 

що той факт, що кожен із двох інших захисників, які представляли заявника, бачив 

його лише один раз і тільки під час допиту і що до допиту ніхто з них із заявником 

не бачився, наймовірніше свідчить про символічний характер їхніх послуг [204]. 

Як бачимо, Конвенція та практика ЄСПЛ надзвичайно жорстко охороняє 

право людини на особисту недоторканість та визначає одним із головних 
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інструментів у механізмі забезпечення цього права – судовий контроль [205, 

с. 303]. 

Згідно з правом Європейського Союзу вченими визначено основні критерії, 

яким має відповідати внутрішньодержавне законодавство в сфері юридичного 

закріплення інституту правової допомоги: 1) право на доступ до правової домоги 

захисника на ранніх стадіях кримінального судочинства; 2) право на вільний вибір 

захисника своїх прав; 3) право на конфіденційність та достатній час для реалізації 

права на правову допомогу; 4) право на ефективну правову допомогу та 

забезпечення якості правових (юридичних) послуг тощо [206, с. 47]. 

Є.В. Смирнов слушно констатує, що право на захист як на 

загальноєвропейському рівні, та і на національному рівні має ряд тотожних 

характеристик, до яких слід віднести: право знати суть висунотого звинувачення; 

захищати себе особисто або за допомогою захисника; у випадку відсутності коштів 

клопотати про призначення захисника за рахунок держави; право на конфіденційне 

побачення з захисником своїх прав та час, необхідний для підготовки до захисту; 

давати усні чи письмові пояснення або взагалі відмовитися від дачі свідчень; право 

збирати та подавати докази (у межах, встановлених законом на досудовому 

слідстві і без обмеження у суді); право на допит свідків сторони обвинувачення, та 

на доступ до доказів сторони обвинувачення до початку розгляду справи в суді; 

користуватися послугами перекладача та право на оскарження до вищого суду 

[148, с. 38-39]. 

Розглядаючи проблемні питання, які виникають при реалізації рішень ЄСПЛ, 

В.Г. Уваров зазначав, що необхідність застосування кримінального процесуального 

закодавства України з урахуванням практики ЄСПЛ обумовлюється специфікою 

кримінальної процесуальної діяльності, що пов’язана з можливістю тимчасового 

обмеження конституційних прав, свобод та законних інтересів особи, виходячи з 

мети та завдань конкретного кримінального провадження. З урахуванянм цього, 

науковець пропонує ст. 7 КПК України доповнити такою засадою кримінального 

продваження як «безпосереднє посилання на норми та принципи міжнародних 

правових актів і рішення ЄСПЛ», сутність якої проявляється в тому, що «під час 

кримінального провадження кожен учасник кримінального провадження, чиї права 
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було порушено, у ході подання скарги має право посилатися на відповідані 

положення КЗПЛ та рішення ЄСПЛ» [207, с. 6,18]. 

Ми цілком погоджуємся з Ю.В. Лук’яненко, який відзначає, що за своїм 

правовим характером і наслідками рішення ЄСПЛ сприяють ефективному 

відновленню порушеного права. У зв’язку із цим їх реальне втілення в практичну 

площину забезпечує дотримання засади верховенства права і законності в 

кримінальному провадженні, що є запорукою ефективності досягнення його 

завдань і мети [197, с. 211]. 

З метою забезпечення належного застосування цих стандартів у практичній 

діяльності правоохоронних органів, слідчих суддів, судів та адвокатів при 

затриманні, обранні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою необхідно внести зміни до КПК України, відповідно до яких при вирішенні 

питання про обрання та продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою врахування практики ЄСПЛ є обов’язковим. 

Вивчення та врахування практики ЄСПЛ з питань затримання та тримання 

під вартою має важливе значення для розкриття змісту та особливостей діяльності 

захисника при їх застосуванні, які будуть розкриті у наступних розділах 

дисертаційного дослідження.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Кримінальне процесуальне затримання, враховуючи високий ступінь 

правообмежень прав підозрюваного, займає особливе місце і відіграє важливу роль 

в системі заходів кримінального процесуального примусу, і виражається у 

короткочасному позбавленні свободи особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за 

яке може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі, з метою 

з’ясування її причетності до вчиненого кримінального правопорушення та 

припинення її злочинної діяльності, запобігання втечі чи переховування від органу 

досудового розслідування, прокуратури та суду, приховування, пошкодження або 

знищення нею доказів. 

2. Затримання підозрюваного є самостійним заходом кримінального 

процесуального примусу, який застосовується в порядку та з підстав,  визначених 
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КПК України, з метою з’ясування причетності затриманої особи до вчиненого 

кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, запобігання 

втечі чи переховування від органу досудового розслідування, прокуратури та суду, 

приховування, пошкодження або знищення нею доказів. З метою забезпечення 

реалізації права підозрюваного на ефективний та дієвий захист його прав при 

затриманні необхідно усунути правозастосовчу плутанину у визначенні 

кримінального процесуального затримання, нормативно закріпивши його як 

самостійний захід кримінального процесуального примусу, та визначити його мету. 

3. Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який 

застосовується до підозрюваних, вказаних у ч. 2 ст. 183 КПК України, за наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні ними злочину, ризиків, передбачених ст. 177 

КПК України, і  за умови, що прокурор доведе, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, вказаним у ст. 177 КПК України. 

Необхідним є нормативне закріплення і розмежування понять «обрання» та 

«застосування» запобіжного заходу, що  з однієї сторони, підвищить значимість 

процедури саме обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що 

застосовується лише за ухвалою слідчого судді, суду; а з іншої – виокремить 

процесуальну діяльність уповноважених службових осіб щодо застосування 

тримання під вартою від повноважень слідчого судді, суду в цьому напрямі. 

4. Захист при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою є складовою і нерозривною частиною діяльності захисника 

проти висунутої підозри чи пред’явленого обвинувачення у конкретному 

кримінальному провадженні, яка має свої специфічні особливості, обумовлені її 

предметом, що дозволяє її виокремлювати, та в певній мірі розглядати її як 

відносно самостійний напрямок діяльності захисника.  

Предметом захисту при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є діяльність захисника, спрямована на спростування 

законності та обґрунтованості застосування затримання та тримання під вартою. 

Суб’єктами здійснення такого виду захисту, поряд із затриманою особою та 

підозрюваним, є також залучений у встановленому законом порядку професійний 

захисник-адвокат. Метою такого виду захисту є недопущення необґрунтованого та 
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незаконного процесуального примусу до підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

5. За своїм правовим характером і наслідками рішення ЄСПЛ сприяють 

ефективному відновленню порушеного права. У зв’язку із цим їх реальне втілення 

в практичну площину забезпечує дотримання засади верховенства права і 

законності в кримінальному провадженні, що є запорукою ефективності 

досягнення його завдань і мети. З метою забезпечення практичного застосування 

зазначених положень у практичній діяльності правоохоронних органів, слідчих 

суддів та судів при затриманні, обранні та застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою запропоновано внести зміни до КПК України, 

відповідно до яких при вирішенні питання про обрання та продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою врахування практики ЄСПЛ є 

обов’язковим. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ПРИ ЗАТРИМАННІ 

ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

 

2.1. Здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні без ухвали 

слідчого судді  

 

Підстави для затримання особи без ухвали слідчого судді визначені статтями 

207, 208 КПК України. Зокрема, частиною 2 ст. 207 КПК України, що регламентує 

підстави законного затримання особи, передбачено, що кожен має право затримати 

без ухвали слідчого судді, суду будь яку особу (крім осіб, зазначених у ст. 482 КПК 

України): 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні [12]. 

Згідно з ч. 1 ст. 208 КПК України уповноважена службова особа має право 

без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, 

за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, у випадках: 1) якщо цю 

особу застали під час вчинення злочину або замаху на його вчинення; 2) якщо 

безпосередньо після вчинення злочину очевидець, в тому числі потерпілий, або 

сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці події вказують на те, що саме ця 

особа щойно вчинила злочин; 3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що 

можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, 

підозрюваної у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, 

віднесеного законом до підслідності Національного антикорупційного бюро 

України [12]. 

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 208 КПК України підставою для затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, за який передбачене основне покарання у 

виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів 

громадян, є: а) невиконання таким підозрюваним обов’язків, покладених на нього 

при обранні запобіжного заходу, або б) невиконання у встановленому порядку 

вимог щодо внесення коштів як застави та надання документа, що це 

підтверджує [12]. 
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Структура затримання як процесуальної дії підозрюваного без ухвали 

слідчого судді, за Ю.П. Янович, полягає у наступному: 1) фактичне затримання, 

сутність якого полягає у фізичному захопленні особи, яка підозрюється у вчиненні 

злочину, та обмеженні її в праві на вільне пересування; 2) доставлення затриманої 

особи до органу досудового розслідування; 3) складання протоколу затримання 

відповідно до вимог ч. 5 ст. 208 КПК України після внесення відомостей про 

вчинений злочин до ЄРДР; 4) поміщення затриманої особи до ІТТ; 5) вручення 

затриманій особі повідомлення про підозру не пізніше 24 годин з моменту її 

фактичного затримання (ч. 2 ст. 278 КПК України); 5) доставлення підозрюваного 

до слідчого судді для вирішення питання про обрання запобіжного заходу – не 

пізніше 60 годин з моменту затримання (ч. 2 ст. 211 КПК України); 6) обрання 

слідчим суддею запобіжного заходу щодо підозрюваного в межах 72-х годин з 

моменту затримання. У своїй сукупності, ці частини, на думку вченого, утворюють 

модель затримання особи без ухвали слідчого судді у кримінальному процесі [208, 

с. 183]. 

Є.І. Макаренко відзначає, що незважаючи на існуюче демократичне 

законодавство, працівники органів внутрішніх справ України, які мають 

безпосередньо забезпечувати захист конституційних прав і свобод людини, часто 

самі грубо порушують ці права. Дійсно, діяльність із затримання правопорушників, 

як правило, протікає в умовах підвищеної конфліктності й протистояння. Не є 

секретом, що, долаючи опір, працівники міліції нерідко перевищують встановлені 

законом допустимі межі вживання примусу. Більш того, деколи їх дії межують зі 

службовим зловживанням владними повноваженнями [209, с. 242]. 

Як свідчить правозастосовча практика, порушення прав осіб, що 

затримуються за підозрою у вчиненні злочинів, є систематичними. Зокрема, 

найбільш розповсюдженими видами порушень є: затримання без законних підстав 

уповноваженою службовою особою; порушення строків затримання; порушення 

права на захист; не проведення реєстрації затримання; затримання без складання 

протоколу про затримання; неповідомлення про затримання близьких родичів та 

членів сім’ї затриманого; застосування до затриманого тортур, фізичного та 

психологічного тиску; неповідомлення підозрюваному підстав затримання та інші. 

Зокрема, у практичній діяльності автора мав місце випадок, коли особу було 
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затримано в порядку ст. 208 КПК слідчим Києво-Святошинського РВ ГУ МВС 

України в Київській області 13.06.2015 р. за незаконне заволодіння транспортним 

засобом, що мало місце 23.10.2014 р. (кримінальне провадження 

№ 12014110200003250 від 23.10.2014 р.), тобто майже через вісім місяців після 

викрадення транспортного засобу, а в якості підстав для затримання зазначено 

«добровільне зізнання у вчиненні злочину». При цьому затримання підозрюваного 

проводилось без присутності і повідомлення захисника. Вважаємо, що участь 

захисника при застосуванні затримання – складова, нерозривна частина діяльності 

захисника в цілому по конкретному провадженню. Водночас, захист при 

затриманні утворює специфічну і відносно самостійну захисну діяльність у 

кримінальному судочинстві, безпосереднім предметом якої виступає захист від 

порушення конституційних та інших прав затриманого, а її метою – недопущення 

порушення цих прав та сприяння законному та обґрунтованому застосуванню 

затримання. 

На нашу думку, захист від незаконного та необгрунтованого затримання, 

складається з двох основних етапів: 1) перший етап утворює діяльність захисника в 

ході затримання підозрюваного; 2) другий етап пов’язаний з оскарженням 

захисником дій, рішень або бездіяльності уповноважених осіб, пов’язаних із 

затриманням. 

Враховуючи, що практична реалізація захисником своїх повноважень по 

захисту від незаконного та необгрунтованого затримання можлива лише після 

допуску його до участі в кримінальному провадженні, потрібно звернути особливу 

увагу на проблему визначення моменту допуску захисника до затриманої особи. 

Відповідно до ч. 4 ст. 213 КПК України, уповноважена службова особа, що 

здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), 

уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги. У разі 

неприбуття в установлений законодавством строк захисника, призначеного 

органом (установою), уповноваженим законом на надання безоплатної правової 

допомоги, уповноважена службова особа негайно повідомляє про це відповідний 

орган (установу), уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги [12]. 

Разом з тим, як очевидно з висновків експертного дослідження «Права 
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людини за зачиненими дверима», яке грунтується на майже сотні інтерв’ю з 

правоохоронцями, захисниками та затриманими особами та 827 (вісімсот двадцяти 

семи) годинах безпосередніх спостережень за щоденною роботою працівників 

правоохоронних органів і адвокатів у 6 (шести) регіонах України, було виявлено, 

що у 68 % випадків відбувалась затримка між фактичним затриманням особи та 

повідомленням про затримання центру з надання БВПД. У 46 % випадків адвокати 

були відсутні на першому допиті затриманої особи [210]. 

За даними, наданими Координаційним центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, у першому півріччі 2017 року виявлено 2 487 

випадків порушень працівниками правоохоронних органів вимог КПК України та 

порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

про випадки затримання або адміністративного арешту, тобто без інформування 

Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

відбувається по 14 затримань на день [211]. 

В міжнародній практиці проблематиці раннього доступу до адвоката 

приділяється неабияка увага. Зокрема, Комітет ООН з прав людини при 

застосуванні Міжнародного пакту про громадянські та політичні права зазначив, 

що право на ранній доступ до правової допомоги являє собою універсальний 

стандарт для всіх, хто обвинувачується або підозрюється у вчиненні злочинів. Рада 

Європейського Союзу також визнала такий доступ одним із ключових компонентів 

довгострокового плану щодо зміцнення та захисту прав підозрюваних у 

кримінальному провадженні в усіх країнах Європейського Союзу [212]. 

Так, відповідно до положень ст. 48 КПК України слідчий, прокурор, слідчий 

суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, 

допомогу у встановленні зв’язку із захисником або особами, які можуть запросити 

захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення 

захисника [8]. Такий же обов’язок передбачений Порядком інформування центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 року № 1363 [213]. 

Водночас, на практиці від фактичного обмеження волі до складання 

протоколу затримання може пройти невизначений час. Особливо це стосується 

ситуацій, коли особу затримують за підозрою у вчиненні злочину, а не в рамках 
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вже відкритого кримінального провадження. Ми погоджуємося з думкою 

І.Л. Петрухіна, який зазначає, що доставлення в орган дізнання осіб, яких застали 

на місці злочину, як у законодавчому, так і в теоретичному розумінні не 

регламентовані ні кримінальним процесуальним правом, ні дослідженням в теорії 

юридичного процесу, хоча необхідність таких дій обумовлена практикою [214, 

с. 334].  

За результатами проведеного нами анкетування 200 (двохсот) адвокатів 

Київської області та м. Києва 48 % відсотків опитаних адвокатів повідомили, що 

при затриманні підозрюваного вони залучаються до провадження з моменту 

доставлення затриманого до органу досудового розслідування; 18,5% –

безпосередньо перед першим допитом підозрюваного; 15,5% – з моменту 

фактичного затримання; 9% – з моменту складення протоколу затримання; 8% – 

вже після першого допиту підозрюваного. Строки затримання, при цьому, 

порушуються систематично, про що повідомили 56,5% опитаних адвокатів.  

У правозахисній практиці автора також був випадок, коли 21.03.2016 р. двоє 

осіб були затримані уповноваженими службовими особами Дніпровського УП 

ГУНП України в м. Києві за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 

345 Кримінального Кодексу України, однак, протокол затримання так і не був 

складений. Відповідно, момент фактичного затримання підозрюваного фіксується 

лише у випадку складення протоколу затримання. Саме з цього моменту особа, яку 

затримано за підозрою у вчиненні злочину, отримує можливість скористатися 

правовою допомогою адвоката, відповідно, механізму реалізації права затриманого 

на залучення захисника з моменту фактичного затримання у КПК України не 

передбачено. Такі випадки є непоодинокими. 

Відповідно до Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини за результатами пілотного моніторингу застосування 

нового Кримінального процесуального кодексу України судами м. Києва (2015 р.), 

за оцінками спостерігачів: 1) у 27,3 % випадків затримання особи без ухвали 

слідчого судді питання щодо строку доставлення до суду з моменту фактичного 

затримання особи суддею не досліджувалось (або це неможливо було визначити за 

тих обставин, за яких проводилось слухання); в інших випадках затримана особа 

була доставлена в строк: до 60 годин – у 54,5 % випадків; з перевищенням цього 
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строку – у 18,2 % випадків; 2) слідчий суддя у 7,7% випадків з’ясовував у 

затриманої особи час її фактичного затримання; в інших 92,3 % випадків це 

питання не ставилося або ж це було складно визначити під час засідання; 3) лише в 

окремих ситуаціях сторони заявили про істотну затримку з доставкою 

підозрюваного до місця досудового розслідування; суд розглянув ці зауваження, 

але будь-яких порушень не визнав [215, с. 58 ]. 

Якщо розглядати систему законодавства України комплексно, поняття 

«доставлення» взагалі не вважається позбавленням волі. За незаконне доставлення 

не передбачено кримінальної відповідальності. Крім того, незаконне доставлення 

не є підставою для відшкодування шкоди. Тому ми повністю підтримуємо слушну 

позицію В.В. Назарова, який відзначав, що діяльність правоохоронних органів, що 

стосується доставлення та затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів, не 

слід залишати поза межами кримінального процесуального регулювання, оскільки 

вона обмежує конституційні права та свободи особи [16, с. 68]. 

А.П. Гуляєв відзначає, що «початковий момент фактичного затримання» за 

кримінальною процесуальною мірою визначається з прийняття рішення про взяття 

під варту особи, доставленої в орган дізнання, до слідчого або прокурора. Цей час 

фіксується в протоколі доставляння особи. Попередні дії, пов’язані із затриманням 

і доставленням осіб, як правило, здійснюються в адміністративному порядку або в 

порядку виконання цивільного, громадського обов’язку потерпілим, очевидцями та 

іншими особами. Зазначені дії не входять до складу процесуального затримання і 

вони охоплюються поняттям «доставлення» [216, с. 58]. 

Розмежування фактичного та процесуального затримання має негативні 

наслідки, зокрема: статус фактично затриманої особи («доставлений», 

«запрошений», «захоплений») не врегульовано на законодавчому рівні; відсутні 

юридичні гарантії захисту її прав та свобод; законодавчо не визначений термін 

доставлення (супроводження), який, як свідчитить практика, може тривати 

декілька годин і навіть діб. Усе це, в свою чергу, створює підґрунтя до значних 

зловживань з поку працівників поліції стосовно фактично затриманої особи [217, 

с. 181]. 

В.В. Рогальська відзначає, що фактичне затримання починається з моменту, 

коли особа силою або через підкорення наказу змушена залишатися поряд з 
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уповноваженою службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 

службовою особою (ст. 209 КПК України), а процесуальне – з моменту складення 

протоколу про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину [218, с. 351]. 

Відмінність між «кримінальним процесуальним» та «фактичним 

затриманням» створена штучно, зазаначає А.П. Бущенко, та не ґрунтується ані на 

загальних принципах захисту права на свободу, ані на точному тлумаченні закону. 

В принципі позбавлення свободи починається з моменту, коли особа змушена 

перебувати під контролем агента держави. Виконання чи невиконання будь-яких 

формальностей щодо акту позбавлення волі не змінює правової природи 

позбавлення волі. Тому особа має вважатися затриманою й набувати усіх прав 

затриманого з моменту, коли вона дійсно позбавлена волі, а не тоді, коли агент 

держави захоче чи зможе виконати необхідні формальності [219, с. 63]. 

В.В. Солдатський пропонує в усіх нормативних актах, якими передбачено 

порядки затримання особи, законодавчо визначити обов’язковість негайного 

складення протоколу про затримання та протокольного фіксування моменту 

фактичного затримання особи: окремою нормою може бути передбачено, що в разі 

наявності об’єктивних перешкод протокол про затримання може бути складено 

після доставлення особи до правоохоронного (адміністративного) органу, але не 

пізніше трьох годин з моменту фактичного затримання [220]. Такої ж думки і 

О.В. Кондратюк та Ю.І. Кондратюк [221, с. 281]. 

Аналіз та дослідження кримінального процесуального законодавства 

провідних країн світу дозволяє не лише констатувати наявність або відсутність у 

них певних правових явищ, але й надає можливість впровадження в українське 

законодавство позитивних запозичень, що дозволить удосконалити правову 

систему країни [222]. Наприклад, у Російській Федерації, кримінальне 

процесуальне законодавство визначає, що захисник допускається до участі у справі 

з моменту фактичного затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, або у 

випадку застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

(п. 3 ч. 3 ст. 49 КПК РФ). При цьому, згідно п. 15 ст. 5 КПК РФ, моментом 

фактичного затримання є момент здійснюваного в порядку, встановленому цим 

Кодексом, фактичного позбавлення свободи пересування особи, підозрюваного у 

скоєнні злочину [93]. Статтею 85 КПК Азербайджанської Республіки встановлено 
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обов’язок слідчого забезпечити право особи на використання допомоги захисника з 

моменту затримання, пред’явлення звинувачення та взяття під варту [223]. При 

затриманні підозрюваного поліцейський у відповідності до рішення Верховного 

Суду США від 1966 року у справі Міранда проти Арізони зобов’язаний сказати 

наступні слова: «Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете може бути 

використано проти вас в суді. Ви маєте право бути зі своїм адвокатом під час 

допиту. Якщо ви не можете запросити адвоката, вам буде призначений адвокат за 

рахунок держави. Чи розумієте ви свої права?» [224, с. 258]. 

З метою забезпечення належної реалізації права на захист у КПК України та 

Законі України «Про національну поліцію» необхідно надати детальну правову 

регламентацію фактичного затримання підозрюваного та визначити порядок його 

доставлення до органу досудового розслідування. Крім того, ми вважаємо, що 

роз’яснення процесуальних прав підозрюваного, передбачених ст. 42 КПК України, 

має відбуватися саме з моменту фактичного затримання для того, щоб 

підозрюваний в подальшому мав можливість належним чином реалізувати своє 

право на захист. 

Аналіз положень КПК України та ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» дає підстави стверджувати про те, що після залучення до 

участі у кримінальному провадженні, до повноважень захисника, які він може 

використати в ході захисту затриманої особи, належать: 1) мати з підозрюваним 

конфіденційне побачення; 2) збирати відомості про факти, що можуть бути 

використані як докази, необхідні для здійснення захисту затриманої особи; 3) брати 

участь у допиті підозрюваного та інших слідчих, процесуальних діях, які 

здійснюються за участю затриманої особи; 4) ознайомлюватися з протоколом 

затримання, протоколами слідчих дій, які проводились відносно підозрюваного; 

5) подавати заяви, клопотання та відводи; 6) подавати скарги на дії та бездіяльність 

та рішення уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання, слідчого та 

прокурора; 7) використовувати інші, не заборонені чинним законодавством засоби 

і способи захисту прав затриманої особи. 

Важливою умовою ефективної правової допомоги адвоката є 

конфіденційність взаємин адвоката з його клієнтом в поєднанні з необмеженим 

доступом адвоката до клієнта. Це означає необхідність гарантій того, що адвокати 
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будуть у змозі відвідувати своїх клієнтів і конфіденційно спілкуватись з ними, без 

нагляду або спостереження третіх осіб [225, с. 61]. Водночас, результати 

проведеного нами анкетування 200 (двохсот) адвокатів Київської області та 

м. Києва, демонструють, що 68,5 % опитаних повідомили про те, що органи 

досудового розслідування досить часто не забезпечують право захисника та 

підозрюваного на конфіденційні побачення один з одним до першого допиту 

підозрюваного. 

Право адвоката на конфіденційне побачення з підозрюваним регламентоване 

як на національному, так і на міжнародному рівнях. Так, відповідно Основних 

положень про роль адвокатів, прийнятих на VIII Конгресі ООН по запобіганню 

злочинам 01.08.1990 р., затриманій, заарештованій або поміщеній у в’язницю особі 

мають бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі або комунікацій 

й консультацій з адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх 

конфіденційністю. Такі консультації можуть бути в полі зору, проте, за межами 

чутності уповноважених посадових осіб (п. 8). Уряди повинні визнавати і 

додержувати конфіденційності комунікацій і консультацій між адвокатом і 

клієнтом в рамках відносин, пов’язаних з виконанням адвокатом своїх професійних 

обов’язків (п. 22) [226]. 

Крім того, відповідно до пп. 2.3.1 п. 2.3 Загального кодексу правил для 

адвокатів країн Європейського співтовариства від 01 жовтня1988 року, особливість 

професії адвоката полягає в тому, що він одержує від клієнта відомості, які той не 

буде повідомляти іншій особі, а також іншу інформацію, яку йому належить 

зберігати в таємниці. Довіра до адвоката може виникнути лише за умови 

обов’язкового додержання ним принципу конфіденційності. Таким чином, 

конфіденційність є першорядним і фундаментальним правом та обов’язком 

адвоката [227]. 

Ми погоджуємося з В.М. Хабібуліним, який відзначає, що спілкування 

підозрюваного, обвинуваченого, підсудного з адвокатом мають проходити в 

умовах повної конфіденційності, інакше втрачається сама ідея здійснення захисту і 

надання правової допомоги [228]. На це також вказує В.А. Водоп’янов, зазначаючи 

що головна вимога до побачень в слідчих ізоляторах між адвокатом і підзахисним 

– це їх конфіденційність. Це означає, що всі побачення повинні відбуватися тільки 
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наодинці, а розмову, яка відбувається між адвокатом і підзахисним ніхто не 

повинен чути [229]. 

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України, підозрюваний, обвинувачений 

має право на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з 

дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після 

першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості. 

Згідно ч. 5 ст. 46 КПК, захисник має право брати участь у проведенні допиту та 

інших процесуальних діях, що проводяться за участю підозрюваного, 

обвинуваченого, до першого допиту підозрюваного мати з ним конфіденційне 

побачення без дозволу слідчого, прокурора, суду, а після першого допиту – такі ж 

побачення без обмеження кількості та тривалості. Такі зустрічі можуть відбуватися 

під візуальним контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що 

виключають можливість прослуховування чи підслуховування [12]. 

Тобто, права підозрюваного та захисника на конфіденційні побачення між 

собою в необмежених кількостях і без обмеження тривалості побачень є 

взаємопов’язаними. 

З метою забезпечення ефективного захисту прав та законних інтересів 

підозрюваного при затриманні в рамках проекту Європейської Комісії 

«Забезпечення доступу до правосуддя шляхом надання безоплатної правової 

допомоги та впровадження високих стандартів захисту прав людини в Україні» 

були підготовлені Методичні рекомендації для адвокатів «Дії захисника при 

затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення» (далі – 

Методичні рекомендації для адвокатів при затриманні), якими визначені 

рекомендації для адвокатів системи безоплатної правової допомоги щодо дій при 

затриманні підозрюваних. Відповідно до пунктів 3.1-3.3 цих Методичних 

рекомендацій адвокату і Клієнту слід обов’язково реалізувати право на 

конфіденційне побачення. Спілкування із затриманим не може бути обмежене в 

часі, до того ж на такій зустрічі є неприпустимою присутність конвою, 

оперативних або інших працівників міліції. Під час першого спілкування адвокат 

докладає необхідних зусиль для встановлення психологічного контакту з 

підзахисним, пояснює, що захисник використовує лише законні засоби захисту, і 

отримана від клієнта інформація щодо обставин та його позиції у справі є 
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конфіденційною та складає предмет адвокатської таємниці. Адвокат під час 

конфіденційної зустрічі з клієнтом з’ясовує: чи здійснювався за його відсутності 

обшук затриманої особи, якщо так, то чи були присутні при цьому не менше двох 

понятих (незаінтересованих осіб), чи застосовувався відеозапис ходу проведення 

відповідної слідчої дії; чи здійснювався у його відсутності обшук або огляд житла 

затриманої особи, якщо так, то чи були присутні при цьому не менше двох понятих 

(незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої дії); 

чи роз’яснено клієнту його процесуальні права уповноваженою службовою 

особою, яка здійснила затримання. Незалежно від цього адвокат має сам 

роз’яснити клієнту підстави його затримання, у вчиненні якого злочину він 

підозрюється, право отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання з 

приводу підозри проти нього (або відмовитись від надання будь яких пояснень з 

посиланням на ст. 63 Конституції), повідомити інших осіб про його затримання та 

місце перебування, вимагати проведення перевірки обгрунованості 

затримання [230].  

Я.П. Зейкан відзначає, що при першій зустрічі із затриманим захиснику варто 

знайти з ним необхідний психологічний контакт. Досвідчені адвокати 

рекомендують розповісти про себе, показати листа від родичів, у якому написано, 

що вас обрано захисником, або копію угоди, укладеної з родичами. Доцільно 

розповісти і про свій рівень компентентності, про права та обов’язки адвоката, 

зокрема, про дотримання адвокатської таємниці. Необхідно роз’яснити клієнту, що 

адвокат застосовує тільки законні засоби захисту. Після такого знайомства важливо 

з’ясувати, чи згоден клієнт, щоб ви вели його справу. Далі необхідно з’ясувати у 

клієнта дані про його освіту, місце роботи, наявність судимості, про сім’ю та інші 

обставини, які заносяться до адвокатського дос’є. Важливо перевірити стан 

здоров’я клієнта. У випадках, коли підзахисний скаржиться, що його били 

працівники міліції (про це треба обов’язково запитати) і є сліди побоїв, від 

слідчого потрібно вимагати огляду клієнта лікарем у присутності (за можливості) 

адвоката, або заявити клопотання про призначення судово-медичної експертизи. 

Підлягає з’ясуванню і питання, чи є у підзахисного хронічні захворювання, травми 

тощо, чи перебуває він на обліку у психіатра, нарколога. Це необхідно для того, 

щоб вирішити чи може підзахисний перебувати в слідчому ізоляторі, чи можна 
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проводити з ним слідчі дії, чи правильно він сприймає свої права [231, с. 176]. Так, 

захисник повинен з’ясувати всі обставини затримання. Деякі адвокати 

користуються для цього спеціально підготовленою таблицею.  

Ми погоджуємося з думкою В.І. Руднєва, який наголошує, що поняття 

«побачення» за своїм змістом ближче до поняття зустрічі особи, яка утримується 

під вартою, з його родичами, в той час як адвокат не просто зустрічається з 

підзахисним, а надає йому правовому допомогу [232, с. 194-195]. 

З цього приводу А.П. Рижаков зауважував про те, що при характеристиці 

терміну «побачення» автори тлумачних словників нічого не згадують про можливу 

розмову між особами, що зустрічаються. Однак коли мова йде про кримінальне 

процесуальне побачення між захисником та підозрюваним, то варто відразу 

заявити, що такого не буде, якщо підозрюваному нададуть одну лише можливість 

зустрітися із захисником і перешкодять будь-яким шляхом розмові між ними [233, 

с. 258]. У зв’язку із цим, ми повністю погоджуємося із думкою А.В. Рагуліна, який 

запропонував на законодавчому рівні термін «побачення» замінити поняттям 

«зустрічі для надання правової допомоги», оскільки останнє в більшій мірі 

відповідає сенсу та призначенню відвідувань адвокатом підзахисного, який 

тримається під вартою [234, с. 32]. 

Пряма вказівка чинного КПК України на те, що побачення захисника з 

підозрюваним здійснюються без дозволу слідчого, прокурора, суду є позитивною 

новелою кримінального процесуального законодавства в порівнянні з КПК України 

1960 р., пункт 1 ч. 2 ст. 48 якого такої вказівки не передбачав. А тому враховуючи 

положення ст. 12 Закону України «Про попереднє ув’язнення», яка в редакції, 

чинній до прийняття КПК України 2012 року, визначала, що надання побачень 

особам, взятим під варту, надається лише з письмового дозволу слідчого, органу 

дізнання або суду, в провадженні яких знаходиться справа, на практиці для 

реалізації права на конфіденційне побачення з підзахисним адвокату потрібно було 

отримати спеціальний документ – дозвіл. Це створювало суттєві проблеми у 

реалізації права на конфіденційне побачення, оскільки адвокат при реалізації цього 

права, по-перше, був залежний від слідчого та суду, а по-друге, змушений був 

отримувати документ, порядок винесення і форму якого КПК України 1960 р. не 

передбачав взагалі. 
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Незважаючи на те, що на практиці деякі працівники СІЗО та ІТТ і по цей час 

подекуди продовжують вимагати, а слідчі та суди видавати адвокатам дозволи на 

право побачення з особами, взятими під варту, теоретично з прийняттям чинного 

КПК України ця проблема є вирішеною на користь того, що побачення адвоката-

захисника з підзахисним, позбавленим свободи, здійснюється без будь якого 

дозволу слідчого, прокурора, суду. І тому у разі відмови в конфіденційному 

побаченні з підзахисним з підстав відсутності дозволу слідчого чи суду, адвокату 

доцільно подавати відповідну скаргу до начальника установи попереднього 

ув’язнення та повідомлення про вчинення працівниками цієї установи злочину, 

передбаченого ст. 397 Кримінального Кодексу України. 

Існують також відомчі нормативно-правові акти, які регламентують умови і 

порядок реалізації захисником права на конфіденційне побачення із підзахисним. 

Так, відповідно до Розділу VІІ Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів 

Державної кримінально-виконавчої служби України, затверджених Наказом 

Міністерства юстиції 18.03.2013 № 460/5, для одержання правової допомоги за 

письмовою заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій 

засудженим надається побачення з адвокатом. За бажанням засудженого або 

адвоката побачення можуть надаватися наодинці (п. 2.2). Такі побачення 

надаються без обмеження їх кількості та тривалості у вільний від виконання 

слідчих дій чи участі в судових засіданнях час, у години, визначені розпорядком 

дня СІЗО (п. 2.3). Адміністрація СІЗО повинна забезпечити умови для проведення 

побачень, у тому числі такі, які виключають при побаченні із захисником 

можливість третіх осіб мати доступ до інформації, що надається в процесі 

побачення. При цьому побачення проводяться в умовах, що дозволяють 

адміністрації СІЗО бачити ув’язненого або засудженого і захисника, але не чути 

(п. 2.4) [235]. 

Таким чином, у кримінальному провадженні України право захисника на 

побачення з підозрюваним, обвинуваченим нормативно обмежене лише робочим 

часом установи попереднього ув’язнення та залученням підзахисного до участі у 

слідчих діях чи судових засіданнях. 

Водночас, відповідно до Попереднього звіту за результатами дослідження 

проблемних питань, що виникають у сторони захисту при застосуванні нового 
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кримінального процесуального законодавства, який проводився Координаційним 

центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги в період з 17 квітня по 20 травня 2013 

року, в ході якого було опитано 429 адвокатів та анкетовано – 429 адвокатів, 

випадки порушення прав захисника на конфіденційне побачення є систематичними 

(28,44 %), з яких найбільш розповсюдженими є: ненадання окремого приміщення 

для конфіденційного побачення (24,59 % із загальної кількості порушень); 

присутність під час конфіденційного побачення з захисником інших осіб (конвой, 

оперативні працівники, слідчі та ін.), що мало місце у 24,04 % випадках порушень; 

обмеження в часі проведення конфіденційного побачення (14,86 % із загальної 

кількості порушень) [236]. Власна адвокатська практика автора свідчить про те, що 

аналогічні порушення відбуваються і по сьогоднішній день. 

Варто відзначити, що в деяких країнах світу передбачені положення, які в тій 

чи іншій мірі обмежують конфіденційність зустрічей адвоката з його клієнтом у 

кримінальному провадженні. Так, наприклад, ст. 50 КПК Нідерландів надає 

адвокату право необмеженого і безконтрольного доступу (особисто чи шляхом 

листування) до обвинуваченого, взятого під варту. Водночас, це право захисника 

може бути обмежено за наявності серйозних підозр у тому, що контакти між 

обвинуваченим і адвокатом використовуються для перешкоджання 

розслідуванню [237, c. 269]. Параграф 148 КПК ФРН визначає, що обвинуваченому 

у справах про терористичні організації, який знаходиться під вартою, всі письмові 

документи, адресовані захисником, спочатку повинні направлятися для перегляду 

відповідному судді. Крім того, якщо письмові контакти між захисником та 

обвинуваченим контролюються, то для розмови між обвинуваченим та захисником 

застосовуються прилади, які виключають передачу письмових документів та інших 

предметів [166]. Відповідно до ч. 3 ст. 46 Кримінального кодексу Швейцарії 

адвокату надано безперешкодне спілкування з підзахисним, який знаходиться у 

пенітенціарній установі. Однак при зловживанні цим правом керівник такої 

установи може заборонити безперешкодне спілкування з підзахисним [238, c. 108]. 

У ч. 3 ст. 92 КПК Російської Федерації, яка регламентує порядок затримання 

підозрюваного, передбачено, що до початку допиту підозрюваному на його 

прохання забезпечується побачення з захисником наодинці і конфіденційно. У разі 
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необхідності проведення процесуальних дій за участю підозрюваного тривалість 

побачення понад 2 години може бути обмежена дізнавачем, слідчим з 

обов’язковим попереднім повідомленням про це підозрюваного і його захисника. У 

будь-якому випадку тривалість побачення не може бути менше 2 годин [93]. 

Натомість КПК Литви визначає, що захисник має право зустрічатися з 

тимчасово арештованим або затриманим підозрюваним без присутності інших осіб, 

без будь-якого обмеження кількості або тривалості таких зустрічей. І дане право 

ніяк не обмежене [225, c. 229-230]. 

Незважаючи на певні правообмеження у конфіденційному спілкуванні між 

адвокатом і підозрюваним, що застосовуються в деяких країнах світу, вважаємо, 

що будь які втручання у конфіденційне спілкування між захисником та 

підзахисним, яке захищене режимом адвокатської таємниці, є недопустимим. З 

цього приводу, у ч. 5 ст. 258 КПК України законодавець справедливо відзначив, що 

втручання у приватне спілкування захисника з підозрюваним, обвинуваченим, 

засудженим, виправданим заборонене. 

Водночас, варто звернути увагу на невдалу, на нашу думку, конструкцію п. 3 

ч. 3 ст. 42 КПК та ч. 5 ст. 46 КПК, які буквально можуть тлумачитись так, що право 

на конфіденційне побачення захисника та підозрюваного без дозволу слідчого, 

прокурора, суду поширюється лише на перше конфіденційне побачення. Структура 

першого речення цих норм умовно поділяє побачення захисника з підозрюваним на 

два види: до першого допиту та після першого допиту. При цьому, пряма вказівка 

про те, що конфіденційне побачення надається без дозволу слідчого, прокурора, 

суду конструктивно зв’язана лише з побаченням до першого допиту. Водночас, 

відсутніть прямого зазначення «без дозволу» для подальших побачень на практиці 

може тлумачитись так, що в цьому випадку відповідний дозвіл вже потрібен. 

Буквальний аналіз цієї ж норми свідчить про те, що до першого допиту з 

підозрюваним та обвинуваченим захисник має право лише на одне конфіденційне 

побачення з підозрюваним. Водночас, на практиці теоретично припускається 

ситуація, коли перший допит підозрюваного з тих чи інших причин не 

проводиться, а у захисника, який вже використав своє право на перше 

конфіденційне побачення, виникла потреба надати підзахисному додаткові 

консультації. 
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Більш того, конструкції п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК та ч. 5 ст. 46 КПК визначають, 

що конфіденційне побачення адвоката з підзахисним до першого допиту, на 

відміну від таких побачень після першого допиту, може бути обмеженим у 

тривалості та кількості, оскільки пряма вказівка на необмеженість конфіденційних 

побачень у часі та кількості пов’язана лише з побаченнями після першого допиту. 

Слід також погодись зі О.М. Скрябіним, який справедливо відзначає, що на 

даний час законодавство України не передбачає, яким чином забезпечується 

конфіденційність побачення захисника з підозрюваним [239, c. 38]. На нашу думу, 

положення ч. 5 ст. 46 КПК про те, що такі зустрічі можуть відбуватися під 

візуальним контролем уповноваженої особи, але в умовах, що виключають 

можливість прослуховування чи підслуховування, є недосконалим, оскільки в такій 

редакції право на конфіденційність побачень адвоката з підозрюваним може бути 

порушеним. 

Варто погодитись з думкою про те, що без збереження абсолютної таємниці 

наради, коли захисник може відверто вислуховувати і відверто висловлюватися, 

коли захисник упевнений, що те, про що він сьогодні спілкується зі своїм 

підзахисним, не стане завтра надбанням загалу, – немає того щирого глибокого 

захисту, який є необхідним елементом змагального процесу [240, c. 336]. 

Відсутність нормативно закріпленого порядку, за якого забезпечується 

візуальний контроль уповноваженої особи за зустрічами між захисником та 

підозрюваним (обвинуваченим), а також відсутність у вітчизняних СІЗО та ІТТ 

спеціальних приміщень, які могли б забезпечити такий контроль в умовах, що 

виключають можливість прослуховування чи підслуховування, можуть призвести 

до порушення гарантій адвокатської таємниці. 

Ми погоджуємося з думкою З.В. Макарової про те, що якщо законом 

передбачено право конфіденційності зустрічей адвоката зі своїм підзахисним, то 

дане право має бути забезпечене повністю, без будь яких виключень [241, с. 151]. 

На нашу думку, конфіденційність зустрічей між захисником та 

обвинуваченим має бути забезпечена правом сторони захисту проводити такі 

зустрічі наодинці. Крім того, вважаємо, що конфіденційні зустрічі адвоката з 

підозрюваним мають відбуватися в окремих приміщеннях, в яких виключається 

можливість прослуховування чи підслуховування. 
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Законопроектом № 5054 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист», 

який перебуває на розгляді Верховної Ради України, запропоновано внести до КПК 

України наступні зміни: частину 5 статті 46 викласти в редакції: «Захисник має 

право брати участь у проведенні допиту та інших процесуальних діях, що 

проводяться за участю підозрюваного, обвинуваченого, до першого допиту 

підозрюваного мати з ним конфіденційні зустрічі без дозволу слідчого, прокурора, 

суду, а після першого допиту – такі ж зустрічі без обмеження у кількості та 

тривалості в робочі, вихідні, святкові, не робочі дні. Зустріч з захисником є 

конфіденційною, аудіо та відео фіксація зустрічі, присутність на зустрічі інших 

осіб можлива виключно з письмової згоди захисника та підозрюваного, 

обвинуваченого, засудженого»; статтю 46 доповнити новими частиною 5-1 такого 

змісту: «Захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого має право на 

побачення з ним без обмеження в часі і кількості в робочі дні, вихідні, святкові, не 

робочі дні в будь-який час за власною ініціативою та/або клопотанням особи, щодо 

якої він здійснює захист за місцем перебування такої особи» [242]. 

Водночас, до цього часу Верховна Рада України не проголосувала за даний 

законопроект, і тому проблема залишається актуальною. Враховуючи 

вищевикладене, вважаємо за доцільне доповнити чинний КПК окремою статтею 

номер 46-1 під назвою «Конфіденційні зустрічі для надання правової допомоги», 

якою регламентувати порядок проведення конфіденційних зустрічей захисника з 

підозрюваним, обвинуваченим наступного змісту: 

1. «Для надання правової допомоги захисник має право без дозволу 

слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду проводити, в тому числі до першого 

допиту, конфіденційні зустрічі наодинці з підозрюваним, обвинуваченим. 

2. Конфіденційні зустрічі захисника з підозрюваним, обвинуваченим 

проводяться в окремому приміщенні в умовах, що виключають можливість 

прослуховування чи підслуховування.  

3. Такі зустрічі можуть відбуватися під візуальним контролем 

уповноваженої службової особи з дотриманням правил частини 2 цієї статті.  

4. Будь яке втручання у конфіденційне спілкування та переписку між 

захисником, підозрюваним заборонене. 
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5. Тривалість конфіденційної зустрічі захисника з підозрюваним, 

обвинуваченим, може бути обмежена уповноваженою службовою особою у разі 

необхідності проведення з підозрюваним, обвинуваченим слідчих чи розшукових 

дій. Однак в будь-якому випадку, за бажанням сторони захисту, тривалісіть 

конфіденційної зустрічі не може бути меншою за 2 (дві) години».  

Відповідні зміни потрібно також внести до Кримінально-виконавчого 

кодексу України, Закону України «Про попереднє ув’язнення» та Правил 

внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої 

служби України. 

Вважаємо також невдалою конструкцію ч. 4 ст. 213 КПК України, яка 

імперативно зобов’язує особу, що здійснила затримання повідомити про 

затримання орган, уповноважений на надання безоплатної правової допомоги, 

оскільки нею фактично знівельовано можливість затриманої скористатися на 

правом на вільний вибір захисника. 

В ч. 1 ст. 59 Конституції України закріплено право кожного на правову 

допомогу, а також право на вільний вибір захисника своїх прав [36]. Крім того у 

абз. 9 п. 1 Узагальнення судової практики забезпечення права на захист у 

кримінальному провадженні, підготовленого ВССУ від 25.09.2015 р. передбачено, 

що важливою складовою права на захист у кримінальному провадженні є також 

забезпечення ефективності захисту та створення умов для вільного вибору 

захисника. Недотримання цих складових права на захист навіть за умови участі 

захисника у провадженні на різних стадіях може призвести до істотних порушень 

вимог КПК та скасування судового рішення [143]. 

У Звіті, підготовленому Національною асоціацією адвокатів України і 

затвердженому рішенням Ради адвокатів України №125 від 13.11.15р. стосовно 

поточних проблем та рекомендацій щодо реформування системи безоплатної 

правової допомоги в Україні, вказано, що одним з головних недоліків 

законодавства про безоплатну правову допомогу є те, що воно не закріплює 

принцип вільного вибору особою захисника, що не відповідає статті 59 

Конституції України, а також пункту «с» частини 3 статті 6 КЗПЛ [236]. 

Крім того, обов’язкове повідомлення Регіональних центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги при затриманні на практиці в багатьох 
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випадках призводить до того, що для здійснення захисту особи, затриманої за 

підозрою у вчиненні злочину, прибувають одночасно захисник залучений 

самостійно підозрюваними та адвокат системи безоплатної вторинної правової 

допомоги. Враховуючи, що самостійне залучення підозрюваним захисника 

відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» є 

підставою для припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному провадженні, то подібні ситуації призводять до безпідставного 

витрачання бюджетних коштів на оплату послуг призначеного адвоката. 

О.Г. Яновська у зв’язку із цим зазначає, що в питаннях залучення захисника 

має діяти презумпція першочергового права підозрюваного (обвинуваченого) на 

залучення захисника за власним вибором на будь-якому етапі здійснення 

кримінального провадження. Залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим 

суддею або судом не перешкоджає реалізації права підозрюваного 

(обвинуваченого) на самостійне залучення захисника за власним вибором або за 

вибором його законного представника, а також інших осіб за проханням чи згодою 

підозрюваного (обвинуваченого) [243, с. 102-103]. 

З метою забезпечення практичної реалізації права особи, затриманої за 

підозрою у вченні злочину, на вільний вибір захисника, вважаємо за необхідне 

викласти перше речення частини 4 ст. 213 КПК України у наступній редакції: 

«Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, не пізніше трьох годин 

з моменту затримання, визначеного статтею 209 цього кодексу, повідомляє 

захисника, залученого підозрюваним, про про факт затримання. У випадку, якщо 

підозрюваний не має можливості залучити захисника самостійно або обраний 

підозрюваним захисник не прибув до затриманої особи протягом 3 (трьох) годин з 

моменту повідомлення про затримання, уповноважена службова особа, яка 

здійснила затримання, зобов’язана негайно повідомити про це орган (установу), 

уповноважений законом на надання безоплатної правової допомоги». 

Наступне повноваження, яке законом надається захиснику при здійсненні 

захисту при затриманні, полягає у збиранні відомостей про факти, які можуть бути 

використані як докази, необхідні для здійснення захисту затриманої особи. Ця 

правомочність закріплена в п. 8 ч. 3 ст. 42, ч. 4 ст. 46 КПК України, п. 7 ч. 1 ст. 20 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», і надає захиснику 
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можливість реалізувати право збирати та подавати докази незаконності і 

необґрунтованості затримання, і підозри особи у вчиненні затриманою особою 

кримінального правопорушення в цілому. Захиснику потрібно пам’ятати, що не 

завжди затримання особи призводить до пред’явлення їй підозри та застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому із самого початку 

залучення до захисту затриманої особи захиснику необхідно використовувати всі 

можливості захисту для якнайшвидшого звільнення затриманої особи, в т.ч. право 

збирати і подавати докази. 

Оскільки затримана особа, як правило, не має можливості самостійно надати 

документи та речові докази і опитати осіб, які можуть надати показання стосовно 

незаконності і необґрунтованості затримання, і підозри в цілому, це необхідно 

зробити захиснику. Для цього захиснику необхідно з’ясувати у затриманої особи 

інформацію, яку необхідно витребувати або зібрати, її місцезнаходження, і після 

належного процесуального оформлення – подати таку інформацію слідчому чи 

уповноваженій службовій особі, яка здійснила затримання. 

Як відзначає правозахисник Д.В. Пономаренко, момент, коли особа стає 

підозрюваною у кримінальному провадженні, коли її затримали але не вручили 

повідомлення про підозору (ч. 1 ст. 42, ст. 208, ст. 209 КПК України), або коли їй 

вже вручено повідомлення про підозру (ч. 1 ст. 42, ст.ст. 276-278 КПК України) є 

найактивнішою стадією досудового розслідування для сторони захисту. На думку 

автора, з якою ми повністю погоджуємось, лише активні дії сторони захисту 

можуть бути запорукою ефективного захисту прав підозрюваного на стадії 

досудового розслідування [244]. 

Але для того, щоб реально запобігти незаконному і необґрунтованому 

затриманню, та безпідставному взяттю затриманої особи під варту, захиснику 

необхідно пам’ятати, що такі відомості необхідно надавати негайно, тобто в період 

затримання. У зв’язку із цим, здійснюючи захист при затриманні особи, захиснику 

потрібно проявляти особливу активність, і максимально оперативно вживати всіх 

заходів для збирання та витребування всіх необхідних доказів, які можуть сприяти 

припиненню незаконного і необґрунтованого затримання без ухвали слідчого судді 

і недопущенню взяття його під варту, зокрема: опитати очевидців, свідків, 

подавати необхідні письмові і речові докази, заявити клопотання про їх 
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витребування слідчим. 

Необхідість і важливість участі захисника при врученні письмового 

повідомлення про підозру, у допиті підозрюваного та інших слідчих, 

процесуальних діях полягає у тому, що лише присутність захисника при їх 

проведенні може сприяти забезпеченню всебічності та об’єтивності розслідування. 

Відповідно до пунктів 3.7, 3.10 Методичних рекомендацій для адвокатів при 

затриманні, з метою визначення позиції по справі й тактики захисту адвокат 

роз’яснює підзахисному можливі варіанти кваліфікації його дій за умови 

доведеності/недоведеності певних обставин, передбачені законом вид і розмір 

покарання та існуючу судову практику. Якщо інформації недостатньо, адвокату 

слід обговорити можливість обрання підзахисним на цьому етапі позиції мовчання. 

Адвокат роз’яснює затриманому його процесуальні права та положення ст. 63 

Конституції України, зокрема: право відмовитись від свідчень або участі у 

процесуальних діях. Якщо клієнт погоджується давати показання, адвокат 

роз’яснює процедуру допиту підозрюваного, його права, обговорює зміст показань, 

питання, які необхідно зв’ясувати [230]. 

Ю.В. Бубир відзначає, що роз’яснюючи підозрюваному його права, захисник 

повинен вказати, що дача показань – це його право, а не обов’язок, що передбачено 

в п. 5 ч. 3 ст. 42, ч. 2 ст. 95 КПК України. Разом з тим, важливо, щоб захисник 

роз’яснив особі, що дача показань є засобом захисту від необгрунтованого 

застосування запобіжного заходу [120, с. 117]. 

Згідно пункту 3.4 Методичних рекомендацій для адвокатів при затриманні, 

адвокат повинен бути присутнім під час вручення повідомлення про підозру 

(відбувається протягом 24 годин із моменту затримання). Під час цієї 

процесуальної дії захисник повинен роз’яснити затриманій особі її права й 

обов’язки, у тому числі право давати показання з приводу підозри або в будь який 

момент відмовитись їх давати [230]. 

Як відзначає В.Ю. Мельников, діяльність захисника про роз’ясненню 

підзахисному його правового статусу у кримінальному процесі не може 

визнаватися задовільною, якщо підзахисному не буде доведена сутність його 

конституційних прав, за допомогою яких він може відстоювати свої права і законні 

інтереси у кримінальному процесі. Правильне розуміння підозри (обвинувачення) і 
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його правових наслідків має важливе значення для цілеспрямованої реалізації 

обвинуваченим свого права на захист [224, с. 437]. Крім того, І.А. Зайцева та 

Л.Н. Смирнов висловлюють думку про необхідність додаткового роз’яснення 

підозрюваному і обвинуваченому передбачених законом прав і обов’язків самого 

захисника [245, с. 9]. 

Вважаємо дану пропозицію такою, що заслуговує на увагу, оскільки в такому 

випадку підозрюваний буде розуміти, що захисник може здійснювати свою 

професійну діяльність лише законними методами у відповідності до правил 

професійної етики. 

Після роз’яснення прав та обов’язків захисник повинен здійснити правову 

допомогу підозрюваному у роз’ясненні суті підозри. Слід зазначити, що відповідно 

до ст. 276-278 КПК України одним із випадків повідомлення про підозру є обрання 

до особи запобіжного заходу, а у разі затримання особи – повідомлення про 

підозру повинно бути вручене протягом доби. Тому на адвоката покладається 

обов’язок щодо роз’яснення суті підозри, що, перш за все, полягає у роз’яснення 

правової кваліфікації кримінального правопорушення, змісту статті Кримінального 

кодексу України, в межах якої особі повідомляють про підозру. Як вказує 

Б.О. Дєнєжкін, сутність підозри повинна бути роз’яснена у достатньо конкретній 

формі з урахуванням індивідуальних особливостей підозрюваного (вік, життєвий 

досвід, освіта) [246, с.43]. 

Правильне розуміння підозри має важливе значення для цілеспрямованої 

реалізації підозрюваним свого права на захист. Знаючи, та розуміючи сутність 

підозри, особа може подавати клопотання про допит свідків, про долучення 

документів та інших даних, що мають доказове значення. Це надасть можливість 

підозрюваному спростувати підозру або призведе до виключення необхідності 

застосування запобіжного заходу [120, с. 118-119]. 

В ході допиту підозрюваного захиснику-адвокату необхідно за короткий 

проміжок часу, під час якого здійснюється кримінально-процесуальне затримання, 

використати всі передбачені законом процесуальні можливості та права для 

досягнення тих цілей і завдань, які він визначив разом з підзахисним під час 

конфіденційного побачення, зокрема: перевірити дотримання слідчим права 

підозрюваного знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 
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підозрюють (пункт 1 ч. 3 ст. 42 КПК України); упевнитись, що слідчим чітко і 

своєчасно повідомлені затриманій особі її права (в т.ч. право зберігати мовчання, 

право надавати показання власноручно тощо), і за необхідності – надані зрозумілі 

роз’яснення цих прав (пункт 2 ч. 3 ст. 42 КПК України); в ході допиту 

підозрюваного задавати останньому питання, відповіді на які можуть надати 

інформацію про необґрунтованість і незаконність затримання. 

Зокрема, в ході допиту затриманої особи, на нашу думку, необхідно 

з’ясовувати всі подробиці фактичного затримання, зокрема необхідно 

встановлювати: час, місце фактичного затримання; особу(-іб), яка(-і) його 

здійснювала(-ли); обставини фактичного затримання та доставлення підозрюваного 

до приміщення правоохоронного органу тощо; детально ознайомитись з 

протоколом допиту підозрюваного та пересвідчитись в тому, що сам підозрюваний 

належним чином ознайомився з протоколом; викласти письмові зауваження 

відносно правильності, повноти та достовірності викладення інформації та записів 

в протоколі допиту підозрюваного. 

Як демонструє практика, окрім допиту підозрюваного, в період його 

затримання проводяться такі слідчі дії: огляд огляд місцевості, приміщення, речей 

та документів (ст. 237 КПК України), пред’явлення особи до впізнання (ст. 228 

КПК), пред’явлення речей до впізнання (ст. 229 КПК), обшук (ст. 234 КПК), 

особистий обшук та інші. 

Присутність захисника при проведенні слідчих дій в період затримання 

сприяє недопущенню зловживань з боку слідчого при збиранні доказів, які 

обґрунтовують факт затримання та підозру у вчиненні затриманою особою 

кримінального правопорушення. Під час здійснення слідчих дій, які проводяться в 

період затримання особи, захисник може безпосередньо спостерігати за ходом їх 

проведення, здійснючи їх оцінюнку на предмет законності проведення та 

оформлення їх результатів, в тому числі перевіряти присутність понятих, наявність 

повноважень на проведення слідчих дій у уповноваженої службової особи, 

правильність складення протоколів слідчих дій, порядок фіксації та вилучення 

документів та речей тощо. Іншими словами, вже на цій початковій стадії 

провадження захисник може встановлювати все те, що в підсумку може впливати 

на допустимість отриманих доказів та перевірку законності та обґрунтованості 
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затримання підозрюваного. 

Наступним дійовим засобом здійснення захисту підозрюваного від 

незаконного і необгрунтованого затримання є ознайомлення захисника з 

протоколом затримання підозрюваного, а також протоколами слідчих дій, які 

проводились у зв’язку із затриманням підозрюваного [224, с. 280]. 

Відповідно до пункту 3.12 Методичних рекомендацій для адвокатів при 

затриманні захисник має без зволікань скористатися своїм правом ознайомитись із 

матеріалами досудового розслідування, що стали підставою для затримання 

підзахисного, та всіма протоколами слідчих дій, проведених за участі клієнта (п. 14 

ч. 1 ст. 42, ст. 221 КПК), та отримати їх копії. У разі відмови слідчого надати для 

ознайомлення матеріали кримінального провадження, адвокат вправі оскаржити 

таку відмову прокуророві, а у разі відсутності письмової відмови та/або ненадання 

матеріалів – звернутися до прокурора із скаргою на бездіяльність слідчого [230]. 

Ознайомлення з протоколом затримання та документами, що обґрунтовують 

його застосування, надає адвокату-захиснику можливість перевірити якість 

досудового розслідування. Наявність у кримінальному провадженні матеріалів, які 

обґрунтовують затримання підозрюваного, дає можливість перевірити законність, 

обґрунтованість та справедливість рішення про затримання особи. Без вивчення 

матеріалів, на підставі яких проведено затримання підозрюваного, захисник немає 

можливості забезпечити кваліфікований юридичний захист підозрюваного. 

При ознайомленні з протоколом затримання захиснику необхідно звертати 

увагу на час фактичного затримання підозрюваного, підстави та мотиви 

застосування затримання. Встановлення часу фактичного затримання важливе для 

визначення строків затримання. Підстави та мотиви затримання є важливою 

гарантією реалізації права підозрюваного знати та розуміти суть пред’явленої 

підозри. 

Варто відзначити, що серед науковців відсутня єдина точка зору стосовно 

того, коли уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, повинна 

скласти відповідний протокол про затримання підозрюваного. Так, І.С. Галкін та 

В.Г. Кочетков вважають, що протокол затримання має бути складений 

безпосередньо на місці здійснення затримання [247, с. 29]. С.П. Бекешко та 

Е.В. Матвієнко вказують, що такий протокол має бути складений через дві години 
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після фактичного затримання [248, с. 101]. Б.А. Денежкін – протягом трьох годин з 

моменту фактичного затримання [246, с. 86]. П.М. Давидов, П.П. Якимов – не 

пізніше, ніж через 12 годин з моменту фактичного затримання [249, с. 80]. 

З огляду ж на відсутність у КПК норми про строк, протягом якого 

уповноважена службова особа, що здійснила затримання, зобов’язана скласти 

протокол затримання та через пряму залежність правомочності підозрюваного на 

залучення захисника від юридичного оформлення факту затримання, пропонується 

доповнити п. 3 ч. 2 ст. 42 КПК правом підозрюваного, затриманого за підозрою у 

вчиненні злочину, на залучення захисника з моменту фактичного затримання, а ч. 5 

ст. 208 КПК України викласти у наступній редакції: «Про затримання особи, 

підозрюваної у вчиненні злочину, складається протокол, в якому, крім відомостей, 

передбачених статтею 104 цього Кодексу, зазначаються: місце, дата і точний час 

(година і хвилини) затримання відповідно до положень статті 209 цього Кодексу; 

підстави затримання; результати особистого обшуку; клопотання, заяви чи скарги 

затриманого, якщо такі надходили; повний перелік процесуальних прав та 

обов’язків затриманого, інформація про час повідомлення про затримання 

захисника чи орган, уповноважений законом на надання безоплатної правової 

допомоги. Протокол про затримання складається безпосередньо при при 

фактичному затриманні особи, а у випадку якщо з об’єктивних причин це не 

видається можливим – протягом однієї години з моменту доставлення 

підозрюваного в орган досудового розслідування. Протокол затримання 

підписується особою, яка його склала, підозрюваном та захисником у випадку його 

присутності. Копія протоколу негайно під розпис вручається підозрюваному, 

захиснику, а також надсилається прокурору». 

Вважаємо також необхідним доповнити ст. 208 КПК України частиною 7 

такого змісту: «У випадку застосування до особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину, сили, в протоколі затримання вказуються мотиви її застосування та 

спеціальні засоби, що були застосовані. В такому випадку особа, до якої 

застосовано засоби фізичної сили, підлягає негайному медичному огляду». Вказане 

нововведення, на нашу думку, зменшить випадки безпідставного застосування 

сили до затриманих за підозрою у вчиненні злочину. 

Серед інших клопотань та заяв, які подаються захисником при здійсненні 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1208#n1208
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8#n2008
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захисту затриманої особи, можна виділити такі: про витребування доказів; про 

приєдання доказів до матеріалів кримінального провадження; про здійснення 

слідчих (розшукових дій); про зміну правової кваліфікації злочину; про відвід 

слідчому, детективу; про негайне звільнення затриманої особи; про призначення 

експертизи та інші. 

Окремо варто зупинитись на проблемі захисту прав затриманої особи під час 

її особистого обшуку, який уповноважена службова особа вправі провести на 

підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, яка визначає, що уповноважена службова особа, 

слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, 

передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України. 

Закріпивши право уповноваженої службової особи здійснити особистий 

обшук затриманої особи законодавець не визначив порядок і мету проведення 

такого виду обшуку, не врегулював порядок його процесуального оформлення та 

не забезпечив гарантій участі захисника при його проведенні. 

У зв’язку із цим О.П. Кучинська та А.М. Шаркова слушно пропонують у 

ч. 3 ст. 208 КПК України зробити додатково посилання на п. 1 ст. 234 КПК, який 

передбачає мету здійснення обшуку, а також врегулювати питання участі 

захисника при проведенні обшуку підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України, 

адже, враховуючи право підозрюваного на присутність захисника при проведенні 

будь-яких процесуальних дій (п. 3 ч. 3 ст. 42 КПК України), позбавлення цього 

права підозрюваного, затриманого уповноваженою службовою особою без ухвали 

слідчого судді на підставі ст. 208 КПК України, може стати підставою для 

визнання речових доказів, зібраних під час такого затримання та обшуку, 

недопустимим. Крім того науковці пропонують доповнити ч. 3 ст. 208 КПК 

України обов’язком уповноваженої службової особи, що здійснили обшук 

затриманого, скласти відповідний протокол особистого обшуку [250, с. 79-80]. 

В ході затримання підозрюваного захиснику необхідно в обов’язковому 

порядку встановити, чи повідомлені про факт затримання близькі родичі 

затриманого, і якщо ні, то подати слідчому заяву, клопотання про здійснення 

такого повідомлення. Також варто відзначити, що чинним кримінальним 

процесуальним законодавством не передбачено права підозрюваного, затриманого 

за підозрою у вчинення злочину, надавати пояснення стосовно свого затримання з 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2105#n2105
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2214#n2214
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моменту фактичного затримання. 

В.Ю. Мельников з цього приводу відзначає, що можливість фіксації пояснень 

затриманого в протоколі затримання є однією із гарантій негайної реалізації його 

права надавати пояснення, не чекаючи допиту. Більш того, надавати пояснення – 

це право, а не обов’язок підозрюваного [224, с. 280]. 

Розглядаючи захист особи при здійсненні «законного» затримання, 

передбаченого ст. 207 КПК України, варто відзначити, що проблема захисту під 

час застосування цього виду затримання залишається нормативно 

неврегульованою, та недосконало дослідженою серед науковців. 

А.Ю. Сердечна, яка відзначає, що цей вид затримання відрізняється від 

процесуального затримання тим, що його можна здійснити як за вчинення 

кримінального проступку, так і злочину. При цьому, особа, яка здійснила законне 

затримання, не має владних процесуальних повноважень і, відповідно, не 

наділяється повноваженнями щодо процесуального оформлення його результатів. 

Фактично саме законне затримання не є процесуальною дією, скоріше за все, це – 

вид соціально-корисної діяльності, яка заохочується законодавством і з метою 

впорядкування її здійснення, порядок якої передбачений у КПК України, а зміст і 

обсяг застосування примусу – у Кримінальному кодексі України [251, с. 127]. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 207 КПК України, кожен, хто не є уповноваженою 

службовою особою (особою, якій законом надано право здійснювати затримання) і 

затримав особу в порядку, передбаченому частиною другою цієї статті, 

зобов’язаний негайно доставити її до уповноваженої службової особи або негайно 

повідомити уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження 

особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення [12]. 

Обмежившись такою законодавчою конструкцією законодавець не визначає 

подальшої долі особи, затриманої в порядку ст. 207 КПК України, після 

доставлення її до уповноваженої службової особи чи її повідомлення про 

затримання в порядку ст. 207 КПК України. Зокрема, залишається 

неврегульованим питання про процесуальне оформлення такого виду затримання, 

повідомлення про застосування такого затримання близьких родичів затриманої 

особи, захисника чи центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, у 

зв’язку із чим право особи, затриманої в порядку ст. 207 КПК України, на захист та 
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порядок його реалізації при затриманні залишається нормативно не врегульованим. 

У зв’язку із цим, вважаємо за необхідне доповнити ст. 207 КПК України 

частинами 4, 5 такого змісту: «ч. 4. Уповноважена службова особа, до якої 

доставлено затриману особу, повинна виконати дії, передбачені ч. 4 ст. 208 КПК 

України; ч. 5 Уповноважена службова особа, до якої доставлено затриману особу, 

зобов’язана скласти протокол затримання в порядку, передаченому ч. 5 ст. 208 

КПК України». 

Відповідно до пункту 3.4 Методичних рекомендацій для адвокатів при 

затриманні, у разі з’ясування обставин, що дають підстави вважати затримання 

особи незаконним, адвокат має керуватися вимогами ст.ст. 42, 206, 208 КПК 

України та звертатися з відповідною скаргою до слідчого судді, використовуючи 

при цьому посилання на КЗПЛ та практику ЄСПЛ [230]. 

Особливості оскарження захисником незаконного та необгрунтованого 

затримання будуть розкриті у підрозділі 2.3. цієї дисертації. 

Таким чином, розкриття змісту та особливостей діяльності захисника при 

здійсненні затримання без ухвали слідчого судді (статті 207, 208 КПК України), а 

також запровадження у кримінальне провадження України зазначених вище 

законодавчих змін сприятиме підвищенню ефективності діяльності захисника при 

затриманні у кримінальному процесі України.  

  

 2.2. Здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні за ухвалою 

слідчого судді 

 

Діяльність адвоката при затриманні особи на підставі ухвали слідчого судді 

відповідає змісту захисту прав та законних інтересів підозрюваного при 

затриманні, що проводиться в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України, і здійснюється 

з використанням таких повноважень: 1) мати з підозрюваним конфіденційне 

побачення; 2) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, 

необхідні для здійснення захисту затриманої особи; 3) брати участь у допиті 

підозрюваного та інших слідчих, процесуальних діях, які здійснюються за участю 

затриманої особи; 4) ознайомлюватися з протоколом затримання, протоколами 

слідчих дій, які проводились відносно підозрюваного; 5) подавати заяви, 
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клопотання та відводи; 6) подавати скарги на дії та бездіяльність та рішення 

уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання, слідчого та прокурора; 

7) використовувати інші не заборонені чинним законодавством засоби і способи 

захисту прав затриманої особи. 

Водночас, деякі особливості такої правозахисної діяльності виокремлюються 

зі змісту статей 187-191 КПК України, які регламентують порядок затримання 

підозрюваного на підставі ухвали слідчого судді. 

Так, головна відмінність затримання на підставі судової ухвали та без такої 

полягає в його меті. Зокрема, в першому випадку затримання здійснюється з метою 

приводу до слідчого судді, суді і тільки для участі у розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Натомість, 

затримання яке здійснюється без ухвали слідчого судді, суду має за мету запобігти 

протиправним діям та з’ясувати причетність затриманого до вчиненого 

кримінального правопорушення. Така мета досягається шляхом захоплення 

правопорушника, виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення 

та інших фактичних даних, що мають значення для кримінального провадження та 

підлягають доказуванню, перешкоджання спробам підозрюваного сфальсифікувати 

докази та уникнути відповідальності за вчинене діяння [135, с. 102]. 

Крім того, існує відмінність у строках затримання особи. Так, відповідно до 

ч. 1 ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа 

не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена 

до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою 

приводу. При цьому, затримана особа має право негайно отримати копію судової 

ухвали про дозвіл на затримання, що також є особливістю такого порядку 

затримання. Натомість ст. 211 КПК України надає правоохоронцям удвічі більше 

часу утримувати особу під вартою при здійсненні затримання без судової ухвали. 

Зокрема, особа не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена 

або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї 

запобіжного заходу. Сукупний строк затримання без ухвали слідчого судді не може 

становити більше 72 годин [135, с. 104]. 

А.Ю. Сердечна відзначає, що вказаний вид затримання відрізняється від 

інших його видів метою (забезпечення явки підозрюваного чи обвинуваченого для 
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розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою), строком (до 36 годин), а також юридичною підставою (ухвала слідчого 

судді, суду про дозвіл на затримання з метою приводу) [251, с. 129]. 

На думку В.Т.Очередіна даний вид затримання має такі особливості: 

1) юридична підстава – ухвала слідчого судді, суду про дозвіл на затримання з 

метою приводу; 2) фактична підстава. Фактичними підставами затримання вона 

вважає випадки, зазначені у відповідній статті закону, а процесуальною підставою 

– протокол затримання [252, с. 12]. 

Л.М. Лобойко відзначає, що затримання з метою приводу може бути тільки 

для забезпечення участі підозрюваного або обвинуваченого в розгляді клопотання 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою [69, с. 227]. З 

автором не погоджувався В.Г. Гончаренко, відзначаючи, що така точка зору не 

враховує варіант затримання для приводу підозрюваного з метою забезпечення 

його участі у проведенні процесуальних дій, якщо його участь у цих діях є 

обов’язковою, а він від такої участі ухиляється (ст.ст. 139-143 КПК України) [75, 

345-350]. 

На думку В.Г. Гончаренко, затримання підозрюваного за ухвалою слідчого 

судді може бути двох видів : 1) затримання підозрюваного за ухвалою слідчого 

судді з метою забезпечення приводу для участі у проведенні процесуальних дій під 

час досудового розслідування, якщо його участь у проведенні цих дій є 

обов’язковою і він не з’явився без поважних причин на виклик слідчого (ст.ст. 139, 

140 та 187-191 КПК України); 2) затримання підозрюваного за ухвалою слідчого 

судді, суду, якщо до нього має бути застосований запобіжний захід, не пов’язаний 

із триманням під вартою (ст.ст. 187, 204 КПК України) [59, с. 12]. 

При здійсненні захисту прав та законних інтересів підозрюваного при 

здійсненні затримання за ухвалою слідчого судді захиснику необхідно враховувати 

положення статей 187-191 КПК України, які визначають підстави, порядок 

розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу та виконання 

ухвали слідчого судді про затримання підозрюваного. 

Частиною 2 ст. 187 КПК України закріплено, що якщо слідчий, прокурор 

подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, 
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обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно 

зі статтею 189 цього Кодексу [12]. 

У разі неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом і 

відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про 

поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю, слідчий суддя, 

суд має право постановити ухвалу про привід підозрюваного, обвинуваченого, 

якщо він не з’явився для розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу у 

вигляді застави, домашнього арешту чи тримання під вартою, або ухвалу про 

дозвіл на його затримання з метою приводу, якщо ухвала про привід не була 

виконана (ч. 3 ст. 187 КПК України) [12]. 

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання 

підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого 

запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про 

застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до 

суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, 

обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у 

слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні 

причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю [12]. 

Разом із клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу додаються 

документи, які підтверджують факт переховування підозрюваного, обвинуваченого 

від органів досудового розслідування чи суду, а також, що, одержавши відомості 

про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування 

запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для 

застосування запобіжного заходу. Про це можуть свідчити надані показання свідків 

за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого, неодноразове надсилання 

виклику до слідчого, прокурора, показання свідків про підкуп, намагання вплинути 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1829


116 

на них з метою зміни наданих раніше свідчень та інші зловживання у будь-яких 

проявах тощо [253]. 

Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують обставини, 

зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 КПК України [12]. 

Відповідно до ч. 1-3 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд не має права 

відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу 

підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без 

ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на 

затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається 

слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд 

клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю 

прокурора [12]. 

Частиною 4 цієї ж статті визначено, що підставами для затримання 

підозрюваного за ухвалою слідчого судді з метою його приводу є: наявність 

підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також достатні підстави 

вважати, що: а) підозрюваний переховується від органів досудового розслідування 

чи суду; б) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із 

клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний до початку 

розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є 

підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 КПК 

України [12]. 

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу відповідно до ч. 1 

ст. 190 КПК України повинна містити: 1) найменування суду, прізвище та ініціали 

слідчого судді, судді (суддів); 2) прізвище, ім’я, по батькові підозрюваного, 

обвинуваченого, для затримання якого постановляється ухвала, відомі на момент 

постановлення ухвали, а якщо прізвище, ім’я, по батькові не відомі, – докладний 

опис такої особи; 3) короткий виклад фактичних обставин кримінального 

правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, і його 

правову кваліфікацію за законом України про кримінальну відповідальність; 

4) посилання на обставини, які дають підстави для: обґрунтованої підозри про 

вчинення особою кримінального правопорушення; висновку про існування ризику, 

зазначеного у клопотанні про застосування запобіжного заходу; висновку щодо 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1834
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існування обставин, зазначених у пунктах 1 або 2 частини четвертої статті 189 

цього Кодексу, для прийняття рішення про надання дозволу на затримання; 5) дату 

постановлення ухвали; 6) дату втрати законної сили ухвалою; 7) підпис слідчого 

судді, судді (суддів), який постановив ухвалу [12]. 

 Крім того, частиною 2 ст. 190 КПК України визначено, що в ухвалі про 

дозвіл на затримання з метою приводу вказуються прізвище, ім’я, по батькові, 

адреса і телефон прокурора або слідчого, за клопотанням якого постановлена 

ухвала [12]. Я.П. Зейкан з цього приводу відмічав, що це є важливим правилом, яке 

дозволяє адвокату і затриманому не шукати того, хто несе відповідальність за 

затримання (поряд із слідчим суддею) і дає можливість якнайближчим часом 

налагодити зв’язок з цією службовою особою. Автор також вважає за доцільне 

вказувати і номер телефону слідого судді, за яким можна було б з ним зв’язатися 

адвокату [254, с. 106]. 

Частиною 3 ст. 190 КПК України встановлено, що ухвала про дозвіл на 

затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу 

підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, 

зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у 

якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з’явлення підозрюваного до 

слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє 

прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором [12]. 

Слідчий суддя, суд за клопотанням прокурора має право вирішити питання 

про повторне затримання з метою приводу в порядку, передбаченому КПК 

України. Повторне звернення до суду з клопотанням про дозвіл на затримання 

однієї і тієї ж особи по тому самому кримінальному провадженню після винесення 

слідчим суддею, судом ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання 

можливе лише при виникненні нових обставин, які підтверджують необхідність 

тримання особи під вартою (ч. 4 ст. 190 КПК України) [12]. 

Відповідно до п. 8.2 Іструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень 

(затвердженої наказом МВС України № 700-2012), у кримінальних провадженнях 

про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1834
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1835
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page7#n1835
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слідчим в обов’язковому порядку вносяться за погодженням з прокурором 

клопотання до слідчого судді про дозвіл на затримання підозрюваного з метою 

приводу. Як наслідок, лише у 2016 році на підставі ухвали про дозвіл на 

затримання затримано 3,2 тис. осіб, які переховувалися від слідчих органів 

Національної поліції України [4, с. 322]. 

Затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа (ст. 191 КПК 

України) не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання має бути 

звільнена або доставлена до слідчого судді, який виніс ухвалу про дозвіл на 

затримання з метою приводу. У випадку, якщо це правило порушується, адвокат 

вправі поставити перед відповідною службовою особою вимогу про негайне 

звільнення затриманої особи в порядку ст. 46 КПК України, яка передбачає, що 

органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’язані виконувати 

законні вимоги захисника [254, с. 106]. 

Водночас, КПК України не перебачає ні порядку розгляду вимог захисників 

стосовно негайного звільнення затриманої особи, ні порядку самого звільнення 

підозрюваних, законодавчо допустимий строк затримання яких сплив. 

У зв’язку із цим О.В. Шульга відзначає, що у КПК України йдеться про 

звільнення затриманого, однак ні підстави, ні процесуальний порядок прийняття 

такого рішення уповноваженими особами законом чітко не визначені. Водночас, 

своєчасне і законне звільнення затриманого з-під варти має не менш важливе 

значення, ніж законне й обґрунтоване застосування затримання [255, с. 158-159]. 

Зокрема, слідчий суддя відповідно до ст.ст. 202, 206 КПК України є 

суб’єктом прийняття рішення про звільнення затриманого в межах вирішення 

питання про застосування до підозрюваного (затриманого) запобіжного заходу 

(ст. 202 КПК України) та виконання обов’язку щодо захисту прав людини (ст. 206 

КПК України) [255, с. 159]. 

Частинами 1-4 ст. 202 КПК України передбачено, що підозрюваний, який був 

затриманий, звільняється з-під варти: 1) негайно, у разі застосування запобіжного 

заходу у вигляді особистого зобов’язання; 2) негайно після надання його 

поручителями визначеного зобов’язання, у разі застосування запобіжного заходу у 

вигляді особистої поруки; 3) негайно після доставлення до місця проживання, у 

разі застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, якщо, згідно з 



119 

умовами обраного запобіжного заходу, йому заборонено залишати житло 

цілодобово; 4) негайно, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту, якщо, згідно з умовами обраного запобіжного заходу, йому 

заборонено залишати житло в певний період доби, він зобов’язується невідкладно 

прибути до місця свого проживання; 5) після внесення застави, визначеної в ухвалі 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо в 

уповноваженої службової особи місця ув’язнення, під вартою в якому він 

перебуває відсунє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо 

передбачає тримання цього підозрюваного під вартою [12]. 

У всіх цих випадках звільнення затриманого з-під варти здійснюється на 

підставі відповідного рішення (ухвали) слідчого судді, ухваленого за результатами 

розгляду клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу до 

затриманого підозрюваного [255, с. 159]. 

Слідчий та прокурор відповідальні за звільнення затриманого в усіх 

випадках, коли до закінчення 36-годинного строку з моменту затримання 

підозрюваний не був доставлений до слідчого судді. 

Водночас, системний аналіз ст. 212 КПК України свідчить про те, що особа, 

відповідальна за перебування затриманих, несе відповідальність за звільнення 

підозрюваного, затримання якого відбулось лише без ухвали слідчого судді, адже 

п. 3 ч. 3 ст. 212 КПК України визначає, що службова особа, відповідальна за 

перебування затриманих, зобов’язана звільнити затриманого негайно після 

зникнення підстави для затримання або спливу строку для затримання, 

передбаченого статтею 211 КПК України, яка визначає строк затримання особи без 

ухвали слідчого судді, суду. Водночас, як має діяти особа, відповідальна за 

перебування затриманих, у випадку закінчення 36-годинного строку з моменту 

затримання підозрюваного за ухвалою слідчого судді КПК України не визнчає, що 

може викликати безпідставне обмеження прав затриманих на свободу та особисту 

недоторканість. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо за необхідне доповнити частину 

першу ст. 191 КПК України другим реченням наступного змісту: «Особа, 

відповідальна за перебування затриманих, зобов’язана негайно звільнити 

затриманого у випадку, якщо протягом тридцяти шести годин з моменту 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page8#n2014
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затримання підозрюваного не буде доставлено до слідчого судді, який виніс ухвалу 

про дозвіл на затримання з метою приводу, про що повідомити слідчого та 

прокурора». 

Частинами 2-4 ст. 191 КПК України встановлено, що у разі затримання на 

транспорті місцем затримання вважається територія району, на якій особа 

затримана. У разі затримання особи на громадському транспорті, незапланована 

зупинка якого неможлива без зайвих труднощів, місцем затримання вважається 

територія району, на якій розташована найближча попутна зупинка громадського 

транспорту. У разі затримання особи на авіаційному або морському транспорті під 

час здійснення рейсу за межі державного кордону України місцем затримання 

вважається порт у межах державного кордону України, в якому почався цей рейс. 

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на 

затримання затримала особу, зобов’язана негайно вручити їй копію зазначеної 

ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право 

здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, 

суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої 

діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, 

прокурора, зазначеного в ухвалі (ч.ч. 5-6 ст. 191 КПК України) [12]. 

Якщо після затримання підозрюваного з’ясується, що він був затриманий на 

підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, 

підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, 

під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його 

подальшого затримання. Я.П. Зейкан з цього приводу відзначає, що адвокат, який 

має право на побачення з затриманим без спеціального дозволу, але на підставі 

документів, передбачених ст. 50 КПК України, у випадку наявності обставин, 

передбачених у ч. 7 ст. 191 КПК України вправі ставити вимогу про негайне 

звільнення особи (ст. 46 КПК України) [254, с. 107]. 

Службова особа здійснює затримання співробітника кадрового складу 

розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов’язків 

і пов’язані з цим особистий обшук та огляд його речей тільки в присутності 

офіційних представників цього розвідувального органу (ч. 8 ст. 191 КПК 

України) [12]. 
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Я.П. Зейкан відзначає, що КПК України детально розписує порядок і 

підстави затримання з метою приводу та встановлює гарантії законності 

обмеження прав особи. Однак у КПК недостатньо розписана вся процедура 

затримання. Між тим дуже часто відповідні органи без достатньої для цього 

потреби застосовують дії, які мають силовий, а часом і принизливий для особи 

характер [254, с. 107-108]. 

Є.В. Дояр акцентує увагу на тому, що КПК України не визначає порядку 

фіксації фактичного затримання особи на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл 

на затримання з метою приводу, адже ст. 208 КПК України поширюється лише на 

випадки затримання без ухвали слідчого судді, суду. На думку автора, у такому 

випадку необґрунтованою є практика щодо затримання осіб на підставі ухвали 

слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу та складення протоколу 

затримання у порядку ст. 208 КПК України, адже ст. 191 КПК України такого 

порядку не передбачає. У зв’язку із цим науковець пропонує внести зміни до ст. 

191 КПК України, передбачивши, що затримання на підставі ухвали слідчого судді, 

суду проводиться в поряду, передбаченому ст. 208 КПК України, а строк такого 

затримання обраховується в порядку, передбаченому ст. 209 КПК України [256, 

с. 9]. Вважаємо зазначену законодавчу пропозицію актуальною та прогресивною. 

Крім того, на нашу думку є дискримінаційною для сторони захисту норма 

ч. 5 ст. 190 КПК України, згідно якої ухвала про відмову в наданні дозволу на 

затримання з метою приводу може бути оскаржена в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає [12]. 

Я.П. Зейкан вказує, що це правильно, адже така ухвала детермінована певним 

часом і закон чітко визначає момент, з якого така ухвала втрачає силу [254, с. 106]. 

У зв’язку із тим, що в порушення принципу змагальності провадження 

ухвала про дозвіл на затримання на відміну від ухвали про відмову в наданні 

дозволу на затримання з метою приводу, оскарженню не підлягає (ст. 190 КПК 

України), В.І. Фаринник вважає за доцільне передбачити у КПК і можливість 

оскарження ухвали суду про дозвіл на затримання [4, с. 325]. 

М.А. Ольховська підкреслює, що в разі здійснення затримання на підставі 

ухвали слідчого судді процесуальна можливість її оскарження у затриманої особи 

відсутня. Адже ст. 190 КПК України визначає, що ухвала про дозвіл на затримання 
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оскарженню не підлягає. Проте, на думку автора, аналіз ст. 206 КПК України дає 

обґрунтовані підстави для висновків, що це не позбавляє затриману особу права на 

оскарження незаконних дій службових осіб, які мали місце під час затримання, як 

слідчого судді, так і прокурору [257, с. 106]. 

На нашу думку, у зв’язку із цим необхідно доповнити частину першу 

ст. 309 КПК України окремим пунктом про те, що «під час досудового 

розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого 

судді про дозвіл на затримання з метою приводу». 

Таким чином, розкриття особливостей та змісту діяльності захисника при 

затриманні підозрюваного за ухвалою слідчого судді та запровадження у КПК 

України запропонованих законодавчих змін сприятиме зміцненню законності та 

забезпеченню ефективного та дієвого захисту прав і законних інтересів 

підозрюваного, затримання якого відбувається за ухвалою слідчого судді.  

 

2.3. Оскарження захисником дій та рішень, пов’язаних із затриманням 

підозрюваного у кримінальному провадженні України 

 

Право особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину, оскаржити своє 

затримання в судовому порядку передбачене ч. 4 ст. 29 Конституції України, згідно 

якої кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 

затримання [36], а також п. 4 ст. 5 КЗПЛ, відповідно до якої кожен, кого 

позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право 

ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність 

затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним [31]. 

З метою забезпечення належних умов для ефективної реалізації права на 

захист від незаконного затримання у чинному кримінальному процесуальному 

законодавстві має бути чітко передбачений, по-перше, прозорий процесуальний 

механізм застосування затримання, а по-друге, можливість ефективної реалізації 

права на судове оскарження затримання.  

Водночас, відтворивши у ч. 1 ст. 12 КПК конституційне положення про 

недопустимість незаконного затримання у кримінальному провадженні, 

законодавець не закріпив у КПК можливості особи, затриманої за підозрою у 
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вчиненні злочину, чи її захисника, на ефективне оскарження затримання в 

судовому порядку [258, с. 19-20]. 

Відзначаючи важливість права особи, затриманої за підозрою у вчиненні 

злочину, на оскарження затримання в судовому порядку, Д.М. Валігура відмічає, 

що оскарження належить до числа тих інститутів, які виступають важливими 

засобами забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального 

судочинства, а також виявлення порушень закону, допущених посадовими 

особами, які здійснюють кримінальний процес [259]. 

В.В. Лазарєв відзначає, що судовий захист конституційних прав, свобод і 

законних інтересів людини вимагає наявності судового контролю, здійснюваного 

шляхом розгляду та вирішення питань, віднесених до компетенції суду [260, 

с. 174]. 

Б.Т. Безлепкін вказує, що будь яка особа, чиї конституційні права і свободи 

були незаконно обмежені слідчим чи прокурором повинна мати процесуальне 

право оскаржити дані дії (бездіяльність) безспосередньо до суду [261, с. 45-46]. 

На думку В.Ю. Мельникова інстутут оскраження є важливим інструментом 

гарантій прав учасників кримінального судочинства, який збагачує механізм прав 

людини ще одним елементом захисту [158, с. 382]. При цьому, як слушно вказує 

А.В. Питомець, наразі в Україні не існує ефективних засобів правового захисту від 

незаконного затримання, інакше це явище не було б таким масовим [262, с. 16]. 

Порівнюючи інститути кримінального процесуального оскарження 

затримання за чинним КПК України та КПК 1960 р., О.Б. Баганець зазначає, що 

ефективним засобом захисту прав затриманого за КПК 1960 р. було право 

захисника оскаржувати затримання до суду (стаття 106 КПК 1960 р.). При цьому, 

за результатами розгляду такої скарги суддя виносив постанову про законність 

затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. За 

чинним КПК України право сторони захисту оскаржити затримання взагалі не 

передбачено, захист лише може вимагати перевірити обґрунтованість 

затримання [263]. 

При цьому, закріпивши у п. 6 ч. 3 ст. 42 КПК України право підозрюваного 

вимагати перевірки обґрунтованості свого затримання, український законодавець 

не регламентував процесуальні порядок і форму практичної реалізації цього права, 
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що є істотною прогалиною чинного кримінального процесуального закону (в 

порівнянні, зокрема, з КПК України 1960 року). З цього приводу О.В. Захаров 

вказує, що сам факт і момент затримання перебувають поза судовим контролем. 

Разом з тим, як національна, так і міжнародна практика свідчить, що єдиною 

гарантією прав затриманої особи може бути тільки перевірка судом 

обґрунтованості затримання та дотримання інших прав затриманого [264, с. 41]. 

Схожої думки Т.О. Чорноморець [265, с. 285], С.О. Пшенічко [266, с. 9], 

О.В. Шульга [267, с. 17] В.В. Добрянський [268, с. 57]. 

Подальший розвиток дана ідея знаходить у роботах Л.Д. Удалової, 

Д.О. Савицького, В.В. Рожнової, Т.Г. Ільєвої, М.А. Макарова, які вважають 

необхідним доповнити главу 26 КПК окремою статтею, яка б регламентувала 

порядок оскарження та розгляду слідчим суддею скарги на рішення про 

затримання особи. У ній пропонується передбачити, що «в разі оскарження 

затримання начальник місця попереднього ув’язнення надсилає до суду скаргу 

підозрюваного. Скаргу розглядає слідчий суддя одночасно з клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, або клопотанням прокурора про обрання запобіжного 

заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, її розглядає 

слідчий суддя протягом трьох діб з часу надходження. Якщо клопотання не 

надійшло або коли скарга надійшла після закінчення 72 годинного строку після 

затримання, скаргу на затримання розглядає слідчий суддя протягом п’яти діб з 

часу надходження. Скаргу розглядають з додержанням вимог, передбачених ст. 193 

КПК. За результатом розгляду слідчий суддя постановляє ухвалу про законність 

затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним. Копія 

постанови направляється прокурору, слідчому, затриманому і начальнику місця 

попереднього ув’язнення. На ухвалу слідчого судді протягом семи діб з дня її 

постановлення може бути подана апеляція прокурором, особою, щодо якої 

прийнято рішення, або її захисником чи законним представником» [269, с. 128-129; 

270, с. 22 ]. 

З метою розвитку кримінального процесуального інституту захисту при 

здійсненні затримання пропозиції цих авторів вважаємо обгрунтованими, 

доцільними та необхідними. 

На необхідності запровадження дієвого та ефективного механізму судового 
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контролю за забезпеченням прав затриманого наголошує і ЄСПЛ у своїх рішеннях. 

Так, у рішенні Моорен проти Німеччини від 09.07.2009 р. (заява № 11364/03), 

Ракевич проти Російської Федрації від 28.10.2003 р. (заява № 58973/00), ЄСПЛ 

нагошував на тому, що п. 4 ст. 5 КЗПЛ передбачається право затриманих осіб 

активно вимагати перевірки судом правомірності їх затримання. У справі «Меріт 

проти України» (рішення від 30 березня 2004 року, заява № 66561/01) ЄСПЛ вказав 

на необхідність з’ясовувати, чи міг бути судовий контроль ефективно здійсненним 

у справі і чи був він доступним, а не просто теоретичним чи ілюзорним [271, 

с. 367]. 

Аналіз положень чинного КПК України та практики його застосування 

свідчить про те, що формами реалізації права затриманої особи на перевірку 

законності затримання є: а) звернення до прокурора із клопотанням (заявою) про 

перевірку законності затримання в порядку нагляду за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); б) звернення зі скаргою на 

незаконне затримання під час підготовчого провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК); 

в) звернення до слідчого судді із клопотанням (заявою) про визнання затримання 

необгрунтованими та звільнення підозрюваного (ст. 206 КПК). Зазначено, що 

остання форма оскарження, попри всю свою процесуальну недосконалість, є 

найбільш ефективною. 

Л.М. Давиденко та О.В. Кондратьєв відзначають, що особа, затримана за 

підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, може оскаржити в суд не 

лише обгрунтованість затримання, а й дії адміністрації, пов’язані із забезпечення 

порядку та умов тримання затриманих [272, с. 29]. 

Предметом скарги захисника при оскарженні незаконного і необгрунтованого 

затримання є дії та рішення уповноваженої службової особи, що здійснила 

затримання, або слідчого, пов’язані із затриманням підозрюваного, а підставою для 

подання такої скарги – порушення прав затриманої особи.  

Адвокат Д.В. Пономаренко з цього приводу відзначає, що в КПК України 

містяться такі способи встановлення незаконного затримання, як: 1) скарга (заява, 

клопотання, звернення – законодавцем не визначена форма звернення) слідчому 

судді, в порядку ст. 206 КПК України; 2) скарга слідчому судді, в порядку ст. 303 

КПК України. На думку правозахисника зазначені дії доцільно застосовувати 
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паралельно. Однак, необхідно починати з реалізації положень ст. 206 КПК 

України, так як ця стаття містить дуже скорочений строк вирішення питання про 

позбавлення свободи людини – негайний (ч. 2 ст. 206 КПК України). Втім, 

дотримання цього строку на практиці, нажаль, дуже часто ігнорується або не 

реалізується за певними об’єктивними причинами [244]. 

Розглядаючи право затриманої особи на перевірку законності затримання 

прокурором в порядку нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування, слід погодитись із тим, що у пункті 4 ст. 5 КЗПЛ чітко 

вказується, що питання про з’ясування законності затримання повинне 

вирішуватися судом, що виключає будь-які дискусії відносно того, що воно може 

бути вирішено прокурором. Так, у рішенні ЄСПЛ від 05 жовтня 2000 р. (заява 

№ 31365/96) у справі «Варбанов проти Болгарії» (Varbanov v. Bulgaria) 

встановлено, що виданий прокурором ордер на затримання заявника, який міг бути 

оскаржений тільки вищестоящому прокуророві. В цьому випадку з причини 

відсутності належної судової процедури оскарження затримання особи ЄСПЛ, 

наголошуючи на необхідності існування механізму здійснення права на 

оскарження затримання, встановив, що заявник був позбавлений права на розгляд 

судом законності його затримання, що суперечить вимогам п. 4 ст. 5 КЗПЛ [273, c. 

99-100]. 

Процедура оскарження незаконного затримання під час підготовчого 

провадження у суді, на нашу думку, є законодавчо не врегульованою, оскільки 

відповідно до ч. 2 ст. 303 КПК України відповідна скарга може бути розглянута за 

правилами статей 314-316 КПК, аналіз яких свідчить про те, що в цих нормах 

взагалі не регламентований порядок розгляду скарг сторін кримінального 

провадження, і не визначено, у якій формі суд може захистити права незаконно 

затриманої особи. Тому найбільш прогресивним кримінальним процесуальним 

засобом перевірки законності затримання на сьогодні є право сторони захисту 

звернутися із відповідним клопотанням (заявою) до слідчого судді в порядку, 

передбаченому ст. 206 КПК, яка визначає загальні обов’язки судді щодо захисту 

прав людини. Водночас, як слушно зазначає О.Ю. Татаров, практика застосування 

КПК України засвідчує, що положення ст. 206 КПК України є не досить дієвими і 

носять в більшій мірі декларативний характер, а тому вимагають нового перегляду 



127 

законодавцем [274, с. 16]. 

Незважаючи на те, що положення ст. 206 КПК України викладені досить 

чітко, на практиці слідчі судді рідко застосовують їх. Фактично залишаючись 

«неробочими», ці норми передбачають активну ініціативну правозастосовну 

діяльність слідчих суддів, спрямовану на захист прав особи, безпідставно 

позбавленої свободи, або такої, що зазнала насильства під час затримання або 

тримання під вартою. Проте, трапляються випадки, коли слідчий суддя після 

отримання відомостей про незаконне затримання реагує в порядку, передбаченому 

ст. 206 КПК, через 10–14 днів після отримання таких відомостей.  

Також проблемою є неможливість застосування цього механізму у випадках, 

коли особу незаконно затримали на певний час, а пізніше звільнили, тобто коли на 

час складання скарги особа вже є вільною. У таких випадках механізм судового 

контролю (перевірки) законності затримання відсутній, що також є прогалиною 

законодавства [275, с. 27-28]. 

Результати проведеного нами анкетування 200 (двохсот) адвокатів Київської 

області та м. Києва, свідчать про те, що 68 % опитаних адвокатів повідомили про 

те, що інститут звернення до слідчого судді із заявою про перевірку 

обгрунтованості затримання в порядку ст. 206 КПК України вони вважають 

прогресивним засобом правового засобу, але недосконалим; 19,5 % опитаних 

вважають цей засіб ефективним; 16,0 % опитаних – вважають його неефективним. 

Варто погодитись із О.Г. Яновською, яка вказує, що уявляється достатньо 

сумнівним та ускладненим механізм реалізації положень цієї норми закону. В 

обов’язок якої саме службової особи входять повноваження щодо інформування 

слідчого судді щодо знаходження в межах територіальної юрисдикції суду особи, 

позбавленої свободи за відсутності судового рішення, яке набрало законної сили, 

закон не визначає. Крім того, науковець відзначає, що порушення права на 

ефективний засіб юридичного захисту вбачається в ситуації із відстоюванням 

права особи, яка була незаконно затримана, а потім звільнена тим же органом чи 

уповноваженою службовою особою, які здійснювали затримання, оскільки в 

такому випадку сподіватись на застосування положень ст. 206 КПК України важко, 

адже на момент звернення до суду така особа вже не знаходиться під вартою, отже 

не є суб’єктом звернення та захисту відповідно до цієї статті [276, с. 16]. Н.П. Сиза 
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зазначає, що загальні формулювання норм ст. 206 КПК України потребують 

конкретизації та роз’яснень для забезпечення їх дієвості [277, с. 17]. І.В. Гловюк 

вважає прогалиною те, що у ст. 206 КПК України відсутня пряма вказівка щодо 

розгляду питання про законність та обгрунтованість затримання особи за підозрою 

у вчиненні злочину в порядку ст.ст. 207, 208 Кодексу [278, с. 25]. 

Наступною проблемою, яка унеможливлює реалізацію стороною захисту 

права на ефективне судове оскарження незаконного затримання є конструкція ч. 4 

ст. 206 КПК України, яка визначає, що у разі, якщо до доставлення позбавленої 

свободи особи до слідчого судді прокурор чи слідчий звернеться із з клопотанням 

про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя зобов’язаний забезпечити 

проведення у найкоротший строк розгляду цього клопотання. На практиці це 

призводить до того, що незаконно затриману особу не звільняють з під варти, 

навіть незважаючи на очевидну незаконність затримання, оскільки на момент 

ухвалення рішення щодо законності позбавлення свободи, до такої особи ухвалою 

слідчого судді вже застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.  

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 

16.09.2015 р. по справі № 757/34304/15-к відмовлено в задоволенні скарги 

захисника на незаконне затримання особи в порядку ст. 208 КПК України, що мало 

місце 15.09.2015 р. по кримінальному провадженню за ч. 5 ст. 185 КК України від 

29.06.2015 р. через те, що, не незважаючи на очевидну незаконність і 

необґрунтованість затримання, на момент розгляду скарги до затриманої особи 

було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою [279]. 

Аналіз емпіричного матеріалу у вигляді ухвал слідчих суддів з Єдиного 

державного реєстру судових рішень, свідчить про те, що подібні випадки є 

непоодинокими. Таке ж знаходимо у ухвалі слідчого судді Оболонського 

районного суду м. Києва від 15.04.2016 р. по справі № 756/5098/16-к [280]. 

Ми в цілому погоджуємося із слушною пропозицією О.Ю. Татарова, який 

пропонує доповнити ст. 206 КПК частиною 10 в якій вказати, що слідчий суддя 

зобов’язаний невідкладно перевірити обґрунтованість (законність) затримання 

особи на будь-якій стадії кримінального провадження, якщо таку перевірку 

вимагає провести затримана особа або її захисник, а у разі встановлення слідчим 

суддею необґрунтованості затримання особи винести ухвалу про негайне 
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звільнення затриманої особи, а у випадку, коли особу вже звільнено, – ухвалу про 

визнання затримання особи незаконним, копія якої надсилається органу, який 

здійснює досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого 

ст. 371 КК [274, с. 18]. 

Водночас вважаємо, що такі законодавчі зміни в повному обсязі не 

врегулюють усі аспекти проблеми, що розглядається, а тому вважаємо за доцільне 

викласти ч. 4 ст. 206 КПК у такій редакції: «Якщо до доставлення позбавленої 

свободи особи до слідчого судді прокурор чи слідчий за погодженням з 

прокурором звернеться з клопотанням про застосування запобіжного заходу, 

розгляд такого клопотання здійснюється одночасно із вирішенням питання про 

законність затримання особи чи тримання її під вартою. Слідчий суддя відмовляє у 

застосуванні запобіжного заходу, якщо встановить, що особу було затримано 

незаконно». Більш того, у ст. 206 КПК України варто передбачити строк, протягом 

якого слідчий суддя зобов’язаний вирішити питання про законність позбавлення 

особи свободи. 

На думку, В.Ю. Мельникова, яку ми підтримуємо, скарга на незаконне 

затримання має бути розглянута протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту 

її надходження, а у випадку встановлення незаконності і необґрунтованості 

затримання підозрюваний підлягає негайному звільненню [158, с. 281]. 

На нашу думку, розумним буде строк у вигляді 24 годин з моменту 

отримання відомостей про незаконне позбавлення свободи. 

В.А. Савченко, досліджуючи кримінальне процесуальне законодавство 

Німеччини, відзначав, що у кримінальному судочинстві ФРН суд, на відміну від 

українського, враховуючи найвищий ступінь суворості застосованого заходу 

примусу, має своїм обов’язком самостійно перевіряти правомірність взяття особи 

під варту, а також затримання за підозрою у вчиненні злочину, що створює 

додаткові та ефективні гарантії забезпечення конституційного принципу 

недоторканності особи. Звідси автор пропонує запровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство можливості прямого судового контролю за 

затриманням шляхом направлення копії протоколу затримання також і до суду, а за 

його вимогою – і матеріалів, що стали підставою для затримання за підозрою у 

вчиненні злочину [281, с. 11]. А.М. Шаркова пропонує запровадження інституту 
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автоматичної судової перевірки підстав та законності затримання особи [271, 

с. 368]. 

Розглядаючи міжнародний досвід оскарження незаконного затримання 

необхідно звернути увагу на процедуру «Habeas Corpus» («хабеас корпус»), яка 

успішно діє в кримінальному судочинстві англосаксонської правової системи 

[282, с. 177]. А.М. Шаркова відмічає, що, будучи споконвічним інститутом 

кримінального процесу англосаксонської системи судочинства і найважливішою 

формою судового захисту права особистості, процедура «habeas corpus» була 

органічно сприйнята правом США. Особливість американського варіанту даної 

процедури полягає у тому, що клопотання habeas corpus може бути заявлено на 

будь якій кримінального стадії процесу. Теоретично навість засуджений може 

домогтися припинення справи за цією процедурою, якщо переконає суд у 

незаконності або необгрунтованості свого арешту, в силу чого суд повинен буде 

визнати незаконним і засудження [283, с. 217-218]. 

За дослідженням О.П. Кучинської, така процедура історично бере свій 

початок із прийняттям в Англії Великої хартії вольностей 1215 р., завдяки якій в 

подальшому було прийнято «Акт про краще забезпечення свободи підданих та про 

попередження ув'язнень за морями» 1679 року, що втілював у собі вимоги про 

презумпцію невинуватості, дотримання законності під час затримання, швидкого 

та оперативного суду, що здійснюється за належною процедурою та за місцем 

вчинення злочину. Крім того, в цьому документі було завершено розвиток 

інституту судової перевірки правильності арештів [58, с. 20]. 

Як зазначає О.Г. Кушніренко, «habeas corpus» – це традиційне найменування 

судового наказу, який надсилається посадовій особі, відповідальній за утримання 

заарештованого під вартою. Наказ зобов’язує сповістити про час та причини 

арешту, а також про необхідність доставити заарештованого до суду. Сьогодні дана 

процедура досить широко застосовується майже у всіх країнах континетанальної 

Європи [284, с. 46-47]. Окрім того, як відмітив Д.А. Саблін, особливість 

клопотання «хабеас корпус» полягає в тому, що воно може бути подано на будь-

якій стадії кримінального процесу, зокрема, й засудженим. У разі ж, якщо 

засуджений зможе переконати суд у незаконності або необґрунтованості свого 

арешту, то суд буде зобов’язаний визнати незаконним і саме його засудження [285, 
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с. 136-137]. 

Розгялаючи можливість оскарження незаконного затримання через нині 

існуючий механізм, передбачений ст. 303 КПК України, адвокат Д.В. Пономаренко 

відзначає, що п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України встановлює, що на досудовому 

провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора: « … а також у не здійсненні інших дій, які він зобов’язаний вчинити у 

визначений цим Кодексом строк …». Для реалізації цього підходу, в кожному 

конкретному випадку, необхідно встановити, що не здійснено з затриманою 

особою «негайно», як це вимагає ст. 208 КПК України, так як слово «негайність» – 

це теж строк, в проміжок якого слідчий чи прокурор зобов’язані здійснити певну 

дію. Наприклад (і це відбувається досить часто), уповноважена службова особа не 

надає можливості негайно сповістити близьких родичів цієї особи про затримання і 

місце перебування затриманого відповідно до положення ст. 213 КПК України, як 

це вимагає ч. 4 ст. 208 КПК України, що в свою чергу, дає всі формальні підстави, 

оскаржувати таку бездіяльність в порядку ст. 303 КПК України. І вже при розгляді 

такої справи можливо встановити і сам факт незаконного затримання [244]. 

В подальшому, після встановлення факту незаконного затримання, з 

посиланням на власну правозахисну (адвокатську) практику та ст. 5 КЗПЛ, ч.1, ч. 2 

ст. 29 Конституції України, п. 1 ч. 2 ст. 87 КПК України, ст. 17 Закону України 

«Про виконання рішень та застосування практики ЄСПЛ», адвокат 

Д.В. Пономаренко пропонує цікаву юридичну конструкцію, яку адвокатам слід 

використовувати на практиці, згідно якої всі докази, що здобуті стороною 

обвинувачення після незаконного затримання підозрюваного, мають бути визнані 

недопустими при вирішенні кримінальної справи по суті, а також при розгляді 

слідчим суддею, судом клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою [244]. О.П. Кучинська та А.М. Шаркова з цього приводу 

також відзначають, що будь-які докази, які були отримані під час здійсненя 

затримання підозрюваного уповноваженою службовою особою із порушенням 

права цієї особи на захист, підлягають визнанню як недопустимі [250, с. 78]. 

З метою досягнення юридичної визначеності в цьому питанні та підвищення 

гарантій захисту прав підозрюваного від незаконного і необгрунтованого 

кримінального процессуального затримання, пропонуємо доповнити частину 3 ст. 
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87 КПК України пунктом 5 такого змісту: «Недопустимими є також докази, що 

були отримані при застосуванні незаконного затримання. Факт незаконності 

затримання зобов’язані довести підозрюваний та/або його захисник при розгляді 

клопотання про обрання запобіжного заходу чи його продовження, або в суді під 

час судового провадження». 

Вказане нововведення додатково стимулюватиме уповноважених службових 

осіб або осіб, які здійснюють законне затримання (ст. 207 КПК України), 

дотримуватись вимог чинного законодавства при застуванні затримання у 

кримінальному провадженні, а сторону захисту – вживати найактивніших заходів і 

дій для доведення та визнання затримання незаконним. 

Крім того, проблемним видається питання про те, чи є незаконне затримання 

підозрюваного підставою для відмови у застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту. Як зазначає Я. Зейкан, «може статися так, що затримання було 

незаконним, але є достатні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту. І тоді настає конкуренція наслідків, яка вирішується на користь 

взяття під варту» [286, с. 45]. 

Відповідно до пункту 11 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику 

застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження 

строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» № 4 від 

25.04.2003 р., яка регламентувала порядок застосування тримання під вартою за 

КПК 1960 року, було визначено, що якщо особа, стосовно якої вирішується 

питання про взяття під варту, була затримана в порядку, передбаченому ст. 106 

КПК, і оскаржила своє затримання до суду, її скарга розглядається разом із 

поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з 

додержанням правил, передбачених частинами 7 і 8 зазначеної статті. Визнання 

затримання незаконним не є підставою для відмови в задоволенні подання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту [287]. 

З такою точкою зору погоджується О.І. Тищенко, яка зазначає, що 

законодавець не вимагає, щоб визнання затримання незаконним обов’язково тягло 

звільнення з-під варти [288]. Протилежну точку зору з цього приводу висловлює 

В. Єфименко, який зазначає, що метою визнання судом затримання незаконним, у 

випадку його оскарження, є невідкладне звільнення затриманого і визнання 



133 

незаконним внесеного подання до суду щодо обрання до цієї особи запобіжного 

заходу у вигляді взяття під варту [289, с. 21]. 

Підтримуючи останнього автора, ми вважаємо, що при вирішенні питання 

про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя 

повинен досліджувати питання про законність затримання, і у випадку 

встановлення, що затримання підозрюваного було незаконним, постановляти 

ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу. 

Вважаємо, що запровадження такої практики є правильним та потрібним 

заходом, який дисциплінує правоохоронні органи та інших суб’єктів, 

уповноважених здійснювати затримання, дотримуватись вимог чинного 

законодавства при його застосуванні. В іншому випадку, втрачає будь-який сенс та 

практичне значення процедура визнання затримання незаконним, передбачена 

ст. 206 КПК України, адже навіть у випадку винесення слідчим суддею ухвали про 

визнання затримання особи незаконним, її у цьому ж судовому засіданні за 

клопотанням слідчого чи прокурора можуть взяти під варту. Яскравим прикладом 

такої практики є ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 

від 23.03.2018 р., якою в одному судовому засіданні спочатку визнали незаконним 

затримання народного депутата України Н.В. Савченко та звільнено її з-під варти, 

а потім – обрано до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і взято під 

варту в залі суду [290]. 

З метою недопущення такої негативної практики, яка фактично нівелює всі 

позитивні аспекти оскарження незаконного затримання, передбачені ст. 206 КПК 

України, вважаємо за необхідне доповнити статтю 194 КПК України новою 

частиною такого змісту: «Слідчий суддя, суд зобов’язаний постановити ухвалу про 

відмову в застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо 

під час розгляду клопотання в порядку, передбаченому ст. 206 цього Кодексу, буде 

встановлено, що затримання підозрюваного (обвинуваченого) є незаконним».  

Крім того, важливе значення для забезпечення ефективного захисту 

затриманої особи має можливість апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів 

про відмову у задоволенні заяви (клопотання) захисника, поданої (-го) в порядку 

ст. 206 КПК України. 

Разом з тим, ухвали слідчого судді, постановлені в порядку ст. 206 КПК 
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України, не входять у перелік ухвал, які можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування, визначені ст. 309 КПК України. Зокрема, ухвалою судді 

Апеляційного суду Харківської області від 24 лютого 2017 року по справі 

№ 639/176/17-к відмовлено у відкритті провадження за апеляційною скаргою 

захисника на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 07 

лютого 2017 року, якою відмовлено в задоволенні заяви захисника, поданої в 

порядку ст. 206 КПК України [291].  

Крім того, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 14 травня 2018 року по 

справі № 761/11485/18 з тих же підстав відмовлено у відкритті апеляційного 

провадження за апеляційною скаргою захисника І.В. Бондаренка, який діяв в 

інтересах підозрюваного, на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного 

суду міста Києва від 31 березня 2018 року, якою відмовлено у задоволенні скарги 

адвоката І.В. Бондаренка на незаконне затримання, поданої в порядку ст. 206 КПК 

України [292]. 

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 17 травня 2018 року по справі 

№ 761/11512/18 з тих же підстав відмовлено у відкритті апеляційного провадження 

за апеляційною скаргою підозрюваного на ухвалу слідчого судді Шевченківського 

районного суду міста Києва від 30 березня 2018 року, якою відмовлено в 

задоволенні скарги захисника Т.Г. Безпалого в інтересах підозрюваного на 

незаконне затримання [293]. 

Аналіз відповідної інформації з ЄДРСР свідчить про те, що подібних ухвал 

виноситься багато. Відмовляючи у відкритті апеляційного провадження за 

апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів, постановлених в порядку ст. 206 

КПК України, апеляційні суди виходять з того, що такі ухвали не підлягають 

оскарженню в апеляційному порядку, адже не входять у перелік ухвал, прямо 

визначених у ст. 309 КПК України. 

З цього приводу варто відзначити, що, оскільки право на свободу та особисту 

недоторканість є одним із найважливіших конституційних прав людини, то з 

метою ефективного захисту підозрюваного від незаконного та необгрунтованого 

затримання адвокату слід використовувати весь інструментарій захисту, в тому 

числі подавати апеляційні скарги на ухвали слідчих суддів, постановлені в порядку 

ст. 206 КПК України. При поданні таких апеляцій стороні захисту необхідно 

https://ligazakon.net/document/view/T124651?ed=2016_12_21&an=1597
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1597/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#1597
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1597/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#1597
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виходити з того, що кожна людина має право розраховувати, що до неї буде 

застосована належна правова процедура. Відповідно до ст. 8 КПК України, 

кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства 

права. Одним з елементів цього засадничого принципу є доступ до правосуддя, 

забезпечений незалежними та неупередженими судами. Також, відповідно до 

вимог ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий 

суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші 

службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися 

вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів 

законодавства. Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод визначено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 

порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 

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

офіційні повноваження. 

В свою чергу відповідно до вимог п. 18 ст. 3 КПК України, слідчий суддя – 

це суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у 

порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та 

інтересів осіб у кримінальному провадженні. Тобто за змістом вказаної норми 

однією з головних функцій слідчого судді є, насамперед, здійснення судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів учасників кримінального 

провадження під час досудового розслідування. 

Враховуючи вищевикладені підстави, а також приймаючи до уваги правову 

позицію Конституційного Суду України, висловлену у рішенні від 08.04.2015 №3-

рп/2015 (п. 2.1 рішення), що згідно з практикою ЄСПЛ у статті 6 Конвенції, якою 

передбачено право на справедливий суд, не встановлено вимоги до держав 

засновувати апеляційні або касаційні суди, варто зазначити, що там, де такі суди 

існують, гарантії, що містяться у вказаній статті, повинні відповідати також і 

забезпеченню ефективного доступу до цих судів (п. 65 Рішення ЄСПЛ у справі 

«Гофман проти Німеччини» від 11.10.2001). Отже, позбавлення за таких обставин 

права на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді було б порушенням 

принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя [294]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_77/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#77
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_80/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_06_02/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627867/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627867/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627867
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_10/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1#10
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_03_16/pravo1/T124651.html?pravo=1
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Зокрема, з подібних правових підстав ухвалою Апеляційного суду м. Києва 

від 11 квітня 2017 року по справі № 757/11320/17 було скасовано ухвалу слідчого 

судді Печерського районного суду м. Києва від 28.02.2017 р., якою задоволено 

клопотання прокурора про призначення позапланової документальної перевірки, і 

оскарження якої ст. 309 КПК України не передбачено [295]. 

З цього приводу важливе рішення було постановлено колегією суддів 

Великої Палати Верховного Суду від 23 травня 2018 р. при розгляді справи 

243/6674/17-к, в якому Велика Палата ВС визнала право на апеляційне оскарження 

ухвал слідчих суддів, прямо не передбачених ст. 309 КПК України у випадку, якщо 

оскаржене рішення прийняте поза межами повноважень, визначених 

законодавством для слідчого судді [296]. 

Водночас, з метою усунення зазначених протиріч щодо можливості 

апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, постановлених в порядку ст. 206 

КПК України, зокрема, ухвали слідчого судді про відмову у задоволенні заяви 

(клопотання) про незаконне затримання підозрюваного, вважаємо за необхідне 

доповнити ст. 206 КПК України частиною 10 (десятою) такого змісту: «Ухвала 

слідчого судді про відмову у задоволенні заяви, поданої в порядку, передбаченому 

цією статтею, може бути оскаржена в апеляційному порядку», а також доповнити 

частину першу ст. 309 КПК України окремим пунктом про те, що в апеляційному 

порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді, постановлені в порядку 

ст. 206 КПК України.  

Таким чином, вважаємо, що запропоновані нами законодавчі зміни щодо 

здійснення захисту прав підозрюваного при кримінальному процесуальному 

затриманні сприятимуть зменшенню рівня незаконних та необґрунтованих 

затримань з боку правоохоронних органів у кримінальному провадженні України, 

підвищать процесуальні гарантії захисту права особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину, на свободу та особисту недоторканість. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Участь захисника при застосуванні затримання – складова, нерозривна 

частина діяльності захисника в цілому по конкретному провадженню. Разом з цим 
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захист при затриманні утворює специфічну і відносно самостійну захисну 

діяльність у кримінальному судочинстві, безпосереднім предметом якої виступає 

захист від порушення конституційних та інших прав  затриманого, а її метою – 

недопущення порушення  цих прав та сприяння законному та обґрунтованому 

застосуванню затримання. 

Особливості здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні можна 

визначити через повноваження адвоката-захисника, які він може використовувати 

в ході захисту затриманої особи, до яких належать: 1) мати з підозрюваним 

конфіденційне побачення; 2) збирати відомості про факти, що можуть бути 

використані як докази, необхідні для здійснення захисту затриманої особи; 3)  

брати участь у допиті підозрюваного та інших слідчих, процесуальних діях, які 

здійснюються за участю затриманої особи; 4) ознайомлюватися з протоколом 

затримання, протоколами слідчих дій, які проводились відносно підозрюваного; 5) 

подавати заяви, клопотання та відводи; 6) подавати скарги на дії чи бездіяльність 

та рішення уповноваженої службової особи, яка здійснила затримання, слідчого та 

прокурора; 7) використовувати інші, не заборонені чинним законодавством засоби 

і способи захисту прав затриманої особи.  

Захист від незаконного та необґрунтованого затримання, складається з двох 

основних етапів: 1) перший етап утворює діяльність захисника під час затримання 

підозрюваного; 2) другий етап пов’язаний з оскарженням захисником дій, рішень 

або бездіяльності уповноважених осіб, пов'язаних із затриманням. 

2. Перевірка законності затримання може відбуватися у таких формах: 

а) звернення до прокурора із клопотанням (заявою) про перевірку законності 

затримання в порядку нагляду за додержанням законів під час проведення 

досудового розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); б) звернення зі скаргою на незаконне 

затримання під час підготовчого провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК); 

в) звернення до слідчого судді із клопотанням (заявою) про визнання затримання 

необґрунтованим та звільнення підозрюваного (ст. 206 КПК). Зазначено, що 

остання форма оскарження, попри всю свою процесуальну недосконалість, є 

найбільш ефективною. 

Предметом скарги захисника при оскарженні незаконного і необґрунтованого 

затримання є дії та рішення уповноваженої службової особи, що здійснила 
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затримання, або слідчого, пов’язані із затриманням підозрюваного, а підставою для 

подання такої скарги – порушення прав затриманої особи. 

3. Необхідно внести зміни до КПК України, відповідно до яких пропонується 

наділити слідчого суддю повноваженнями відмовляти у застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, якщо під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу буде встановлено, що затримання підозрюваного 

(обвинуваченого) є незаконним. Крім того, обґрунтовано положення про 

необхідність апеляційного оскарження ухвал слідчих суддів, постановлених в 

порядку ст. 206 КПК України. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАХИСНИКА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ 

ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ 

 

3.1. Зміст діяльності захисника при обранні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою 

 

Як вже було зазначено раніше, тримання під вартою є найсуворішим 

запобіжним заходом, який максимально обмежує права та свободи людини і 

громадянина, зокрема, право на свободу й особисту недоторканність. Він повинен 

обиратися лише тоді, коли інші запобіжні заходи не можуть забезпечити належну 

процесуальну поведінку підозрюваного. 

До прийняття нового КПК України спостерігалося надмірне та невиправдане 

застосування на практиці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це 

було зумовлено браком ефективних запобіжних заходів, які могли б стати дієвою 

альтернативою триманню під вартою, оскільки надавали б можливість забезпечити 

належну поведінку особи та виконанню нею своїх процесуальних обов’язків без 

необхідності її ув’язнення [173, с. 82]. 

Як свідчать статистичні дані Державної судової адміністрації України, 

упродовж І півріччя 2015 року слідчими суддями місцевих судів розглянуто 8,2 

тис. клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого 

зобов’язання, що на 26,7 % менше, порівняно з І півріччям 2014 року (задоволено 

7,8 тис. або 94,9 %), 106 клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді 

особистої поруки, що на 62,7 % менше, порівняно з І півріччям 2014 року 

(задоволено 93 або 87,7 %), 269 клопотань про застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави, що на 53,3 % менше, порівняно з І півріччям 2014 року 

(задоволено 200 або 74,3 %), 5 тис. клопотань про застосування запобіжного заходу 

у вигляді домашнього арешту, що на 1,4 % менше, порівняно з І півріччям 2014 

року (задоволено 4,5 тис. або 91 %), 15,7 тис. клопотань про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, що на 50,5 % більше, порівняно 

з І півріччям 2014 року (задоволено 9,9 тис. або 63,1 %) [297]. 

Наведені статистичні дані свідчать про те, що рівень застосування слідчими 
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суддям запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, незважаючи на його 

винятковість, є найвищим серед загальної кількості розглянутих клопотань про 

застосування запобіжних заходів. Тому однією з ключових проблем вдосконалення 

механізму захисту прав особи у кримінальному провадженні України виступає 

питання підвищення ефективності діяльності захисника при обранні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Безумовно, участь адвоката при розгляді клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не є запорукою того, що суд не 

обере підозрюваному тримання під вартою в якості запобіжного заходу. Однак 

участь адвоката у цій процесуальній дії є дуже корисною для ефективного та 

належного захисту прав підозрюваного [298]. 

Більш того, відповідно до висновку Верховного Суду України, викладеного в 

постанові від 19 жовтня 2015 року по справі № 5-163кс15, порушення, допущені 

судом під час вирішення питання взяття під варту, могли істотно вплинути на 

остаточне рішення по справі [299]. 

Тому активна діяльність сторони захисту при вирішенні питання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має важливе 

практичне значення для правильного вирішення кримінальної справи по суті. 

За загальним правилом, захисник зобов’язаний використовувати всі 

передбачені законом способи і засоби захисту з метою виявлення обставин, які 

виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, які пом’якшують їх 

відповідальність, надавати їм необхідну юридичну допомогу. 

Цей загальний напрямок діяльності захисника включає в себе різноманітні 

види діяльності захисника у кримінальному провадженні, в тому числі і захист від 

незаконного та необгрунтованого застосування до підозрюваного запобіжних 

заходів. 

Слід погодитись із Ю.В. Бубир, яка вважає, що визначити обсяг та зміст дій 

адвоката з приводу надання правової допомоги у кожному кримінальному 

провадженні заздалегідь неможливо. Її характер залежить від особливостей 

розслідування, виду та категорії кримінального правопорушення, у вчинені якого 

підозрюється особа [300, с 42]. А на думку С.С. Новицького, здійснення захисту 

особи при взятті під варту відбувається через перевірку захисником підстав її 
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затримання, направлення документів в суд, а також подання в суд доказів про 

недоцільність застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

[301].  

А.М. Скрябін виділяє 6 етапів діяльності захисника при вирішенні питання 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з яких: на 

першому етапі адвокат повинен вжити заходів для проведення конфіденційного 

побачення з підзахисним на підставі пункту 5 ст. 46 КПК України; на другому 

етапі, після встановлення комунікативно-психологічного контакту адвоката з 

підозрюваним, захиснику необхідно роз’яснити підзахисному його права, сутність і 

види запобіжних заходів, обставини, які враховуються при їх обранні у 

відповідності до ст. 178 КПК Укаїни; на третьому етапі, за допомогою 

підозрюваного, його рідних чи близьких родичів, адвокатських запитів 

максимально повно зібрати відомості, які характеризують особу підозрюваного, і 

долучити їх до матеріалів кримінального провадження шляхом подання 

відповідного клопотання слідчому або надати їх слідчому судді під час розгляду 

клопотання про обрання запобіжного заходу; четвертий етап діяльності захисника 

автор пов’язує з моментом отримання відповідного клопотання про обрання 

запобіжного заходу, і полягає в тому, що захисник повинен роз’яснити процедуру 

розгляду цього клопотання в суді і надати рекомендації для підготовки до виступу 

в судовому засіданні; п’ятий етап діяльності захисника починається після 

винесення ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу, і полягає в 

роз’ясненні підозрюваному змісту ухвали та наслідків невиконання зобов’язань, 

визначених в ухвалі про обрання запобіжного заходу; шостий етап, на думку 

автора, має місце у випадку винесення незаконної і необґрунтованої ухвали про 

застосування запобіжного заходу, і полягає у її оскарженні у встановленому 

порядку [239, с. 37-41]. 

В цілому, розділяючи позицію автора, на підставі правового аналізу норм 

КПК України та власної адвокатської практики автора, вважаємо доцільним 

виділити п’ять основних аспектів діяльності адвоката при застосуванні до 

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме: 

1) конфіденційне побачення і встановлення психологічного контакту з 

підозрюваним; 2) збирання доказів, які спростовують підозру та можуть сприяти 
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відмові в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою; 3) отримання клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та роз’яснення 

підозрюваному процедури його розгляду та наслідків застосування; 

4) безпосередня участь під час розгляду слідчим суддею клопотання про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 5) оскарження 

ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

На першому етапі захисник на підставі статті 46 КПК України вживає заходів 

для проведення конфіденційного побачення та встановлення психологічного 

контакту з підозрюваним. Слід відзначити, що на сьогодні чинним законодавством 

не регламентований порядок здійснення конфіденційного побачення захисника із 

підозрюваним. Лише вказано, що такі зустрічі можуть відбуватись під візуальним 

контролем уповноваженої службової особи, але в умовах, що виключають 

можливість прослуховування чи підслуховування. Конфіденційне побачення 

захисника з підзахисним, до якого застосовується запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою, має величезне значення для здійснення захисту. Під час 

нього адвокат з’ясовує сутність справи, обставини затримання, відношення 

підзахисного до підозри з метою вибору в подальшому засобів і способів захисту. 

Відповідно до пункту 2.1 Методичних рекомендації для адвокатів «Дії 

захисника при вирішенні питання про обрання, продовження, скасування або зміну 

запобіжного заходу» у разі, якщо адвокат вступає в справу з моменту вирішення 

питання про обрання запобіжного заходу, він має вжити заходів для проведення 

конфіденційного побачення із підзахисним, в ході якого повинен максимально 

повно зібрати відомості про особу та скласти протокол інтерв’ю [302]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 20 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані роз’яснити підозрюваному, обвинуваченому його права [12]. Водночас, 

на практиці слідчий, прокурор дуже часто не користуються довірою у підозрюваної 

особи, у зв’язку із чим одним із фундаментальних завдань адвоката при 

конфіденційому побаченні є роз’яснення підзахисному його прав і обов’язків, і 

порядку їх реалізації. У цьому контексті ми погоджуємося із А.М. Скрябіним в 

тому, що метою діяльності захисника під час конфіденційного побачення є 



143 

встановлення комунікативно-психологічного контакту з підзахисним при першій 

зустрічі і роз’язнення останньому його прав у відповідності до КПК України. Цей 

етап вимагає від захисника дотримання певного такту, переживання, врахування 

індивідуальних та психологічних особливостей підозрюваного 

(обвинуваченого) [239, с. 37]. 

На другому етапі захисником здійснюється збирання доказів, які 

спростовують підозру та можуть сприяти відмові в задоволенні клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Так, після 

встановлення психологічного контакту між захисником і підозрюваним, слід 

повідомити останньому обставини, що приймаються до уваги слідчим суддею при 

обранні запобіжного заходу згідно зі ст. 178 КПК України. Усвідомлюючи такі 

обставини, підозрюваний може надати адвокату корисну для захисника 

інформацію щодо наявності позитивних характеристик підозрюваного за місцем 

проживання, роботи чи навчання, повідомити про тяжкі сімейні обставини, 

наявність захворювань, стійких соціальних зв’язків, перебування на утриманні 

малолітніх та/або неповнолітніх дітей, постійного місця роботи, грошових коштів 

на банківському рахунку тощо, що може бути використано захисником при 

підготовці заперечень проти обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

Захиснику потрібно узгодити із підозрюваним питання щодо необхідності 

виклику свідків для допиту під час розгляду клопотання про застосування 

тримання під вартою, а також визначитись із обсягом матеріалів, які доцільно 

дослідити в суді у відповідності до положень ч. 4 ст. 193 КПК України. 

Стороні захисту необхідно вжити найактивніших заходів та дій з пошуку і 

витребування необхідних доказів, які можуть підтвердити наявність обставин, що 

враховуються слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та свідчать про наявність можливості обрання менш суворого 

запобіжного заходу, оскільки у кримінальному провадженні Україні терміни, 

надані стороні захисту для здійснення цих дій, є надто скороченими. 

Серед документів, надання яких може сприяти ефективному захисту прав 

підозрюваного при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу можна 

виділити такі: характеристики з місця роботи підозрюваного, довідки про його 
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сімейний стан, стан здоров’я, тяжку хворобу його близьких родичів, позитивні 

характеристики з місця роботи; довідки про наявність на утриманні малолітніх чи 

неповнолітніх дітей, пристарілих батьків; письмові поруки фізичних осіб чи 

організацій; документи, що підтверджують можливість внесення застави та інші 

документи. Крім того, захисник може надати слідчому судді речові докази, акти 

опитування свідків, очевидців, які можуть спростувати або поставити під сумнів 

законність і обгрунтованість запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Вважаємо, що захиснику необхідно користуватися цим правом не тільки під час 

розгляду слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, але й безпосередньо під час підготовки слідчим, 

детективом, прокурором клопотання про застосування цього запобіжного заходу та 

документів, що його обґрунтовують, для того, щоб сприяти обранню відносно 

підозрюваного іншого запобіжного заходу на етапі його підготовки, або 

обґрунтувати незаконність його застосування. 

А.А. Красноткуцький та Я.П. Зейкан відзначають, що на підставі ст. 93 КПК 

України адвокат вправі збирати докази, які виправдовують підозрюваного та 

проводити інші дії, спрямовані на захист інтересів підозрюваного. Це дозволяє 

спільно розробити лінію захисту, використовуючи фокус-групу, психодраму, і 

підготувати підзахисного до зустрічі зі слідчим, прокурором та участі в судовому 

засіданні. Також адвокати рекомендують розробляти пам’ятки-рекоментації для 

поведінки на допиті в суді, як це практикується в США [303, с. 80-81]. 

Таким чином, для здійснення ефективного захисту підозрюваного при 

вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

адвокату необхідно проявити значну активність, щоб в найкоротший час зібрати 

відомості про обставини і факти, наявність яких може сприяти ухваленню рішення 

про відмову у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. 

На третьому етапі захисник отримує та ознайомлюється з клопотанням 

слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, і роз’яснює підозрюваному процедуру його розгляду та наслідки 

застосування. Так, згідно ч. 1, 2 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, 

прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в 
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межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. 

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність його 

застосування, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше, ніж за три 

години до початку розгляду клопотання [12]. 

Вказана норма є позитивним зрушенням на відмінну від КПК 1960 року, який 

не передбачав обов’язку сторони обвинувачення надавати стороні захисту копію 

клопотання про обрання запобіжного заходу, а також документів, які його 

обґрунтовують. З цього приводу М.І. Сірий вказував, що підозрюваний, 

обвинувачений ознайомлюються лише з поданням слідчого про взяття 

підозрюваного, обвинуваченого під варту [304, с. 28]. 

У ч. 1 п. 6 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків 

тримання під вартою на стадіях дізнання та досудового слідства» від 24 квітня 2003 

року № 4 було зазначено, що ознайомлення зі справою підозрюваного, 

обвинуваченого, їх захисників чи законних представників у суді законом не 

передбачено [287]. Водночас, положення нового КПК України, який передбачив 

обов’язок слідчого, прокурора надати стороні захисту копію клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не менш, ніж за три 

години до почату його розгляду, також є недосконалими. 

А.П. Бущенко відзначає, що зважаючи на засаду рівності сторін, суттєво, щоб 

особа, яка постає перед суддею, мала достатні можливості для підготовки свого 

захисту. Мінімальною умовою для цього є завчасне повідомлення про ті доводи, із 

якими обвинувач йде до суду, і можливість порадитись із адвокатом для підготовки 

заперечень та своїх доводів. Крім того, для реалізації права на достатні можливості 

для підготовки захисту важливо, щоб особа мала доступ до матеріалів, якими 

обвинувачення обґрунтовує свої доводи, та право на надання власних доказів [305, 

с. 15]. 

Результати проведеного нами анкетування 200 адвокатів Київської області та 

м. Києва свідчать про те, що 63,0 % опитаних адвокатів повідомили про те, що 

копія клопотання про застосуання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою надається їм за 3 години до розгляду клопотання слідчим суддею; 

безпосередньо під час розгляду клопотання слідчим суддею – 23 % опитаних; після 
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винесення слідчим суддею ухвали про застосування (продовження запобіжного 

заходу) – 5 % опитаних; клопотання не надається взагалі – 11,5 % опитаних. При 

цьому, 71 % опитаних адвокатів повідомили про те, що термін, протягом якого 

сторона обвинувачення зобов’язана надати стороні захисту копію клопотання про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно збільшити 

мінімум до двадцяти чотирьох годин до моменту розгляду клопотання слідчим 

суддею. 

Ми погоджуємося з А.А. Ахундовою, яка вважає, що обмеження часу 

ознайомлення з копією клопотання трьома годинами, а також відсутність вказівки 

на ознайомлення підозрюваного, обвинуваченого та їх захисника з копіями 

відповідних документів, зазначене у ч. 3 ст. 184 КПК України, не надає можливості 

цим суб’єктам цілком підготуватися до розгляду цього клопотання та розробити 

власну позицію у кримінальному провадженні [173, с. 91]. На нашу думку, 

тригодинний термін, передбачений у ч. 2 ст. 184 КПК України, значно обмежує 

можливості сторони захисту щодо отримання доказів та надання заперечень проти 

необхідності обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. 

Якщо зазначені документи отримані підзахисним менш, ніж за три години, 

адвокат повинен ставити перед судом питання про відкладення розгляду 

клопотання про обрання запобіжного заходу та вимагати звільнення підзахисного 

з-під варти [302]. Крім того, КПК України не передбачено обов’язку слідчого, 

прокурора надати копію клопотання та матеріалів, яким воно обґрунтовується, 

захиснику, що на практиці також обмежує можливості захисту. 

А.А. Ахундова пропонує збільшити строк ознайомлення підозрюваного, 

обвинуваченого із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, та документами, які обґрунтовують необхідність його 

застосування, до шести годин [173, с. 95]. 

Враховуючи дані проведеного соціологічного опитування, вважаємо, що ч. 2 

ст. 184 КПК необхідно викласти в новій редакції, а саме: «Копія клопотання та 

матеріали, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, 

надається підозрюваному, обвинуваченому та їх захиснику не пізніше, ніж за 

двадцять чотири години до початку розгляду клопотання в суді». 
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Ми вважаємо, що надання захиснику реальної можливості та необхідної 

кількості часу для ознайомлення з клопотанням про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та документами, які обґрунтовують 

необхідність його застосування, сприятиме тому, що захисник зможе належним 

чином підготуватися до захисту від незаконного і необґрунтованого застосування 

до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Зміст діяльності захисника при ознайомленні з клопотанням про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полягає в 

перевірці законності та обґрунтованості самого клопотання, та документів, які 

обґрунтовують його застосування.  

В теорії кримінального процесу питання про ознайомлення сторони захисту з 

клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

та документами, що обґрунтовують необхідність його застосування, як правило, 

розглядається в контексті загальної проблеми ознайомлення захисника з 

матеріалами кримінальної справи [306, с. 39-45; 307, с. 186-187]. Разом з тим, 

враховуючи обмежені строки на ознайомлення з клопотанням про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та документами, що 

обгрунтовують необхідність його застосування, які подаються слідчому судді в 

копіях, на даний час захисник фактично позбавлений можливості перевірити 

достовірність таких матеріалів. В кращому випадку захисник може поставити під 

сумнів ті чи інші документи, які додані до клопотання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, під час його розгляду слідчим суддею, але 

не спростувати їх. 

Більш того, КПК України не закріплює права підозрюваного та захисника 

ознайомлюватися з оригіналами документів, які подаються слідчому судді для 

вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

ні в приміщенні органу досудового розслідування, ні безпосередньо в суді, 

обмежуючись лише наданням підозрюваному копій таких матеріалів. Відсутність 

такого права може призвезти до того, що підозрюваного може бути взято під варту 

на підставі підроблених чи недостовірних документів. Деякі науковці пропонують 

наділити підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника правом ознайомлення з 

матеріалами справи, що надійшли в суд для підтвердження законності й 



148 

обґрунтованості застосування тримання під вартою як запобіжного заходу [308, 

с. 57; 309, с. 72;  310, с. 59].  

Зокрема, у рішенні по справі «Ламі проти Бельгії» ЄСПЛ встановив, що 

перші тридцять днів тримання заявника під вартою його адвокат не міг вивчити 

матеріали справи і, зокрема, рапорти слідчого судді та поліції. Адвокат не мав 

можливості оскаржувати твердження та думки, які сторона обвинувачення 

грунтувала на цих документах. Доступ до них є істотним для заявника на цій 

відповідальній стадії процесу, коли суд має вирішити, утримувати особу під 

вартою чи звільнити. Доступ надавав можливість захиснику Ламі висловити суду 

свої міркування щодо позицій та тверджень співучасників. На думку, ЄСПЛ 

вивчення відповідних документів мало суттєве значення для ефективного 

спростування законності ордера на арешт. Оскільи прокурор був ознайомлений з 

усією справою, розгляд не дав можливості заявнику спростувати доводи, від яких 

залежала обґрунтованість його тримання під вартою. Оскільки він не забезпечив 

рівності сторін, розгляд не був справді змагальним. На цих підставах ЄСПЛ 

встановив у цій справі порушення ч. 4 ст. 5 КЗПЛ [311]. 

З огляду на зазначене, вважаємо за необхідне доповнити ст. 42 КПК України 

правом підозрюваного, обвинуваченого «знайомитись з матеріалами, якими 

обґрунтовується необхідність застосування запобіжих заходів в порядку, 

передбаченому ст. 184 КПК України». 

З цією ж метою необхідно доповнити ст. 184 КПК України, частиною 5 

такого змісту: «Підозрюваний, обвинувачений та захисник вправі звернутись до 

слідчого, прокурора, слідчого судді із клопотанням про ознайомлення з 

оригіналами матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування 

запобіжного заходу. Відмова в ознайомленні підозрюваного, обвинуваченого та 

захисника з оригіналами матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу, не допускається». 

Крім того, слушною є думка про те, що суб’єктам захисту під час підготовки 

до участі в розгляді судом клопотання про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою необхідно з’ясувати можливість обрання до 

підозрюваного, обвинуваченого іншого запобіжного заходу, обґрунтувати 

доцільність його застосування та можливість забезпечення за його допомогою 
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належної процесуальної поведінки підозрюваного, обвинуваченого й виконання 

ним процесуальних обов’язків [173, с. 98]. 

Четвертий етап являє собою безпосередню участь захисника та 

підозрюваного в розгляді слідчим суддею клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

З цього приводу варто відзначити, що участь підозрюваного при розгляді 

слідчим суддею клопотання про застосування запобіжного заходу є обов’язковою. 

Вимога особистої присутності підозрюваного при вирішенні цього питання має на 

меті забезпечення йому можливості постати перед слідчим суддею та «надати 

особисті пояснення щодо предмета судового розгляду та у такий спосіб здійснити 

захист своїх прав і законних інтересів» [312, с. 306]. Водночас участь захисника 

при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою не є обов’язковою, окрім випадків, передбачених ч. 1 ст. 49, ст. 52 КПК 

України. Аналогічний підхід був закріплений і у КПК 1960 року. Водночас 

більшість із науковців з цього приводу відзначають, що з метою забезпечення дії 

принципу змагальності, враховуючи, що при розгляді клопотання про застосування 

запобіжного заходу бере участь прокурор, у ньому в обов’язковому порядку має 

брати участь і захисник [313, с. 42; 314, с. 85; 315, с. 154; 120, с. 123]. 

В.І. Борисов, Н.В. Глинська, В.С. Зеленецький та О.Г. Шило відмічають, що з 

огляду на характер правообмежень, які виникають у зв’язку із обранням 

запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, видається, що участь захисника при 

провадженні по кримінальній справі у цих випадках повинна бути обов’язковою. 

Це повною мірою відповідає принципу змагальності кримінального процесу та 

рівності сторін, оскільки чинне кримінальне процесуальне законодавство 

передбачає обов’язкову участь прокурора при розгляді судом подання щодо 

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту [316, с. 109-110]. 

Ф.М. Кудін у своїй докторській дисертації відзначає, що за таких умов, коли 

підозрюваний чи обвинувачений, які знаходяться під вартою, обмежені в 

можливостях відстоювати свої інтереси, допуск захисника в процес, до того ж в 

обов’язковому порядку реально забезпечить активний захист особи не тільки від 

підозри або обвинувачення, а й від незаконного примусу. Нормативне закріплення 

обов’язкової участі захисника націлює його на використання всіх допустимих 
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засобів і способів для скасування або зміни взяття під варту на інший запобіжний 

захід, коли тримання під вартою було застосовано необгрунтовано, а також для 

захисту інших передбачених законом прав обвинуваченого (підозрюваного), 

пов’язаних із перебуванням його під вартою. Завдяки цьому при розслідуванні та 

вирішенні справи, у якій обвинувачений (підозрюваний) взятий під варту, захисник 

буде зобов’язаний акцентувати увагу не тільки на питаннях обвинувачення, а й на 

дотриманні вимог закону в частині застосування цього заходу. З цією метою він 

буде зобов’язаний заявляти клопотання (в тому числі про скасування і зміну 

тримання під вартою) перед слідчим, прокурором, оскаржувати їх дії [317, с. 250-

251]. 

У рішенні ЄСПЛ від 29.02.1988 року у справі «Буамар проти Бельгії» 

(Bouamar v. Belgium), суд відзначив, що у справі такого роду важливо, щоб 

зацікавлена особа мала можливість не тільки бути вислуханою особисто, але й 

одержати ефективну допомогу свого адвоката [318]. 

На думку М.А. Макарова, яку ми підтримуємо, ч. 1 ст. 193 чинного КПК 

необхідно доповнити положенням, що розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою здійснюється за обов’язковою 

участю захисника. Крім того, відповідні доповнення потрібно внести до ч. 2 ст. 52 

цього Кодексу [319, с. 177]. У зв’язку із цим, на нашу думку, ч. 2 ст. 52 КПК 

України необхідно доповнити пунктом 10 про те, що обов’язова участь захисника у 

кримінальному провадженні забезпечується «щодо осіб, стосовно яких 

вирішується питання про обрання, продовження та зміну запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою». На нашу думку, ключовим завданням захисника на 

даній стадії є переконання слідчого судді у необхідності постановлення ухвали про 

відмову в задоволенні клопотання слідчого, прокурора про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка приймається за умови, що 

під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність обставин, передбачених 

пунктами 1,2, 3 ч. 1ст. 194 КПК України. 

При вирішенні слідчим суддею питання про обрання запобіжного заходу, 

захиснику необхідно враховувати, що критерії для обрання запобіжного заходу, 

передбачені ст. 194 КПК України, згідно з якою під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов’язаний встановити, чи 
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доводять докази, надані сторонами кримінального провадження, обставини, які 

свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав 

вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на 

які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких 

запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у 

клопотанні [49]. 

А.П. Бущенко відзначає, що вимога розумної підозри містить у собі два 

питання. Перше з них становить питання права: розумна підозра має стосуватися 

правопорушення, передбаченого законом. Друге – питання факту: мають бути 

доведені обставини, які за розумного та неупередженого тлумачення викликають 

підозру щодо причетності певної особи до певного злочину. І, незаважаючи на те, 

що розгляд питання про взяття під варту або звільнення відбувається на самому 

початку розслідування, суддя має дати фактичну і правову оцінку обставинам, які 

ставляться у провину обвинуваченому. Ця вимога також містить дві складові: 

1) саме тлумачення фактів має бути розумним і враховувати усі елементи 

правопорушення; 2) закон, яким визначається правопорушення, має відповідати 

вимогам визначеності та передбачуваності [305, с. 23]. 

Визначення розумності підозри залишає достатній простір для розсуду суду; 

однак важливо пам’ятати, що стандарт переконання «розумна підозра» є достатньо 

вимогливим, хоча значно слабкіший за стандарт «поза розумним сумнівом», який 

вимагається для кримінального засудження. Розумна підозра означає більше, ніж 

щире переконання у тому, що особа вчинила злочин; розумна підозра вимагає 

наявності певних об’єктивних відомостей для такого переконання. Така вимога 

передбачає, що у разі вирішення в суді питання, для якого суттєво встановити, чи 

існувала розумна підозра, державний орган має надати судді ті відомості, на яких 

ця підозра ґрунтувалась або ґрунтується, щоб суддя мав можливість перевірити 

достатність та належність цих відомостей для формування розумної підозри. Ці 

відомості мають бути достатньо переконливими, щоб суддя (який у такому 

випадку уособлює «об’єктивного та неупередженого спостерігача») на підставі їх 

розумної оцінки міг також переконатися, що причетність особи до вчинення 

злочину є вірогідною [305, с. 26]. Натомість на практиці часто виникають питання 
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щодо обгрунтованості поданих клопотань слідчого, прокурора про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Водночас у клопотаннях про застосування запобіжного заходу слідчі, 

прокурори не зазначають обставин, на підставі яких вони дійшли висновку про 

наявність одного або кількох ризиків, зазначених у клопотанні; не обґрунтовують 

неможливість запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, у разі 

застосування більш м’яких запобіжних заходів; не обґрунтовують необхідності 

покладення на підозрюваного, обвинуваченого конкретних обов’язків 

передбачених частиною 5 статті 194 КПК України. Слідчі судді в ухвалах про 

застосування запобіжного заходу, як правило, теж не обґрунтовують наявність 

ризиків, відтворюючи дослівно текст відповідних клопотань [275, с. 28-30]. 

Відповідно до Спеціальної доповіді Упоноваженого Верховної Ради України 

з прав людини за результатами пілотного моніторингу застосування нового КПК 

України судами м. Києва (2015 р.), було встановлено, що найчастіше прокурори 

обгрунтовували свої клопотання про взяття під варту чи продовження термінів 

тримання під вартою ризиком переховування підозрюваного від органів 

досудового розслідування або суду (85,7% випадків), ризиком незаконного впливу 

на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта (57,1% випадків), ризиком 

перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином (35,7% випадків), 

ризиком знищення чи переховування доказів своєї винуватості (14,3% випадків), 

іншими ризиками (9,1% випадків). При цьому іншими ризиками, на які посилався 

прокурор, були: наявність кримінального минулого, попередні випадки порушення 

режиму домашнього арешту, відсутність постійного місця проживання та законних 

джерел доходу; намагання продовжувати злочинну діяльність; приклади зміни 

прізвища; можливість виготовити фальшиві документи; численні спроби втечі; 

неодноразове оголошення в розшук. При цьому, монітори дійшли висновку про те, 

що слідчі, прокурори лише у 50 % випадків обгрунтовували свої клопотання з 

посиланням на існування ризиків, що вказує на неналежне виконання з їхнього 

боку вимог процесуального закону щодо порядку застосування такого запобіжного 

заходу, як тримання під вартою [215, с. 60-61]. 

У В.І. Чорнобук знаходимо, що судді повинні перевіряти чи зазначає слідчий, 

прокурор у клопотаннях про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 
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під вартою точну інформацію стосовно даних про особу, щодо якої подається таке 

клопотання (точну адресу місця перебування, дані про П.І.Б., тощо), чи 

розкриваються такі обставини та чи підтверджуються факти щодо необхідності 

застосування до осіб запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; чи 

засвідчені копії доданих до клопотання документів, які мають істотне значення під 

час судового розгляду і можуть суттєво вплинути на висновки слідчого судді; чи 

чітко зазначені дати затримання особи, оголошення у розшук або попереднього 

тримання такої особи під вартою/застосування до особи іншого запобіжного 

заходу. На думку автора, є недостатнім зазначення у клопотанні одного лише 

посилання на те, що підозрюваний, обвинувачений не виконує покладених на нього 

процесуальних обов’язків, а також намагається чи намагатиметься переховуватись 

від органів досудового розслідування та/або суду чи вчинити інші дії, спрямовані 

на протидію розслідуванню [320, с. 180].  

ВССУ, звертаючи увагу судів на найбільш складні питання застосування 

нового КПК України в частині правового регулювання запобіжних заходів, 

наголосив, що слідчий суддя має зважати, що слідчий, прокурор не мають права 

ініціювати застосування запобіжного заходу за відсутності для цього підстав, 

передбачених ст. 177 КПК України. Тому в разі розгляду відповідного клопотання, 

не підкріпленого визначеними у КПК України метою та підставами, останнє має 

бути відхилено [49].  

Зокрема, 12.01.2015 р. Апеляційний суд Житомирської області при розгляді 

справи № 295/20027/14-к постановив ухвалу, якою залишив в силі ухвалу слідчого 

судді місцевого суду про відмову в задоволенні клопотання слідчого про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, виходячи з того, 

що прокоруром не наведено жодного конкретного факту про будь-який тиск зі 

сторони підозрюваного на свідків чи вжиття ним заходів, направлених на 

знищення речових доказів тощо. Крім того, колегія суддів апеляційного суду 

виходила також з того, що з часу повідомлення про підозру у вчиненні 

кримінального правопорушення та раніше підозрюваний у розшук не 

оголошувався, даних про те, що він переховується від слідства, немає, в матеріалах 

кримінального провадження відсутні будь-які офіційні дані, що він незаконно 

впливає на свідків, підозрюваних, інших осіб, знищив чи має знищити речі та 
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документи, які мають значення для справи. Посилання прокурора в своїй апеляції 

на вчинення тяжкого злочину за який передбачено покарання у вигляді 

позбавлення волі не є підставою для обрання саме такого запобіжного заходу як 

тримання під вартою [321]. 

Необхідно відзначити, що складність доказування необхідності застосування 

запобіжного заходу обумовлена його прогностичним характером, адже йдеться про 

доведення необхідності перешкоджання можливій негативній поведінці 

підозрюваного, обвинуваченого. Втім, доведення існування наведених вище 

підстав у сукупності з обставинами, передбаченим в ст. 178 КПК Украни, дає 

можливість обгрунтовано спрогнозувати можливу негативну поведінку 

підозрюваного, обвинуваченого, переконатися у необхідності застосування до 

нього запобіжного заходу і неможливості забезпечити здійснення кримінального 

провадження іншими заходами. На думку О.Г. Шило, наведення у клопотанні 

слідчого, прокурора відповідних підстав та мотивів для застосування запобіжного 

заходу, дослідження їх в судовому засіданні забезпечують можливість на основі 

обгрунтованої підозри спрогнозувати можливу негативну поведінку особи. Саме 

обґрунтована ймовірність, яка засновується на представлених суду доказах, 

забезпечує стандарт доказування який може бути визнано достатнім для 

застосування запобіжного заходу і обмеження у зв’язку із цим конституційного 

права людини [322, с. 271]. К.Б. Калиновський відзначає, що підстави застосування 

запобіжних заходів мають прогностичний характер, адже майбутнє порушення 

завжди ймовірне [323, с. 31]. 

В.О. Лазарєва вважає, що ймовірний характер висновку немає нічого 

спільного із свавільним суб’єктивним розсудом. Імовірність відображає певні 

існуючі в реальному світі закономірності явищ, причинно-наслідкові зв’язки. Тому 

ймовірність є цілком прийнятною для процесуальних рішень, якщо вона 

спирається на певні факти, які мають достовірний характер. Наявність достовірних 

даних, які дозволяють з певним ступенем імовірності зробити висновок про 

підстави проведення процесуальних дій, і надає прийнятому рішенню якості 

обгрунтованості [324, с. 153]. 

В.М. Корнуков вказував, що допустимість застосування заходів 

процесуального примусу при ймовірному висновку про певні обставини не 
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означає, що ці заходи можуть бути застосовані за суб’єктивним розсудом певної 

посадової особи, виходячи з апріорних висновків та здогадок. В основі цього 

висновку та рішення про застосування будь-якого заходу процесуального примусу 

повинні лежати дані фактичного характеру, докази, що обґрунтовують 

необхідність застосування примусового заходу [325, с. 45]. В.О. Рибалко акцентує 

увагу на тому, що рішення про застосування запобіжного заходу не повинно 

грунтуватися виключно на інтуїції. У розпорядження компетентного органу 

повинні бути представлені достатні дані, які підтверджують ймовірність 

недобросовісності підозрюваного, обвинуваченого [326, с. 153]. 

Таким чином, О.Г. Шило вірно констатує, що при прийнятті слідчим суддею 

рішення про застосування запобіжного заходу йдеться про імовірний характер 

знання, що формалізується у відповідній ухвалі. Однак обґрунтування та 

мотивування цього імовірного знання конкретними фактичними даними 

дозволюять досягти переконання у необхідності обмеження права, яке випливає з 

неупередженого дослідження слідчим суддею наданих відомостей, свідчить про 

досить високий ступінь імовірності можливої негативної поведінки особи, а тому й 

необхідності обмеження її прав у такий спосіб. Науковець також відзначає, що 

рішення слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу має 

ґрунтуватися на знанні, яке відповідає якості «обґрунтованої ймовірності» [322, 

с. 271]. 

Відповідно до пункту 3.5.7 Методичних рекомендацій для адвокатів при 

застосуванні запобіжних заходів, на судовому засіданні, під час розгляду 

клопотання, адвокат має висловити критичні міркування стосовно наявності 

підтверджених матеріалами справи доказів на обгрунтування підозри у причетності 

клієнта до вчинення кримінального правопорушення, а також надати суду всі 

наявні доводи захисту відносно існування обставин, які позитивно характеризують 

клієнта, докази наявності у нього проблем зі здоров’ям тощо. За наявності 

відповідних підстав адвокат може надати суду письмове клопотання про обрання 

підозрюваному менш суворого запобіжного заходу [302]. 

Задача захисника при вирішенні питання про взяття під варту полягає в тому, 

щоб за результатом розгляду відповідного клопотання слідчого, прокурора слідчим 

суддею було постановлено ухвалу про відмову у задоволенні клопотання через 
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його незаконність, необґрунтованість та невмотивованість. З цію метою захиснику 

необхідно аргументовано довести слідчому судді, що його підзахисний буде 

утримуватись під вартою незаконно чи необгрунтовано. Крім того, захисник може 

висловити думку і обгрунтовано довести можливість застосування до 

підозрюваного більш м’якого запобіжного заходу (особисте зобов’язання, особиста 

порука, застава, домашній арешт). Основними аргументами для досягнення цієї 

мети можуть бути посилання на позитивні характеристики підзахисного, 

відсутність у нього судимостей, наявність утриманців, відомості про погіршення 

стану здоров’я, тощо. 

Л.В. Черечукіна наголошує на необхідності надати суб’єктам захисту 

можливість висловити пояснення та викласти заперечення щодо подання 

(клопотання) про тримання під вартою [327, с. 25]. Ми також вважаємо, що 

ефективним засобом правового захисту прав підозрюваного при вирішенні питання 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є подання 

захисником письмових заперечень проти його застосування, у яких слід викласти 

доводи захисника стосовно незаконності і необґрунтованості клопотання слідчого, 

прокурора, відсутність підстав для його застосування, можливість застосування 

більш м’якого запобіжного заходу та подати документи, які обгрутовують доводи 

захисника. 

Російський правознавець Д.А. Долгушин взагалі вважає що в КПК повинна 

міститися норма, відповідно до якої захисник був би зобов’язаний надавати до 

органу, який обирає запобіжний захід або до суду мотивоване клопотання про 

обрання відносно його підзахисного тієї чи іншої міри запобіжного заходу з 

додатком письмових документів, які обгрунтовують пропозицію про обрання 

конкретного запобіжного заходу [328, с. 37]. Однак проблемами для практичної 

реалізації цієї правомочності є обмеженість у часі для підготовки письмового 

заперечення проти взяття під варту, адже викласти обґрунтовані письмові 

заперечення протягом 3 (трьох) годин, підкріпивши їх відповідними доказами та 

доставити до суду в переважній більшості випадків практично нереально. 

У зв’язку із цим, разом із збільшенням строку на ознайомлення із 

клопотанням про обрання запобіжних заходів вважаємо за необхідне доповнити 

КПК України статтею 185-1 під назвою «Заперечення проти клопотання слідчого, 
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прокурора про застосування запобіжних заходів» такого змісту:  

«1. Підозрюваний, обвинувачений та захисник вправі подати свої письмові 

заперечення проти клопотання про застосування запобіжного заходу.  

2. Заперечення проти клопотання про застосування запобіжного заходу 

подаються слідчому судді місцевого суду до початку розгляду слідчим суддею 

клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу. 

3. До заперечення додаються: 

1) копії матеріалів, якими підозрюваний, обвинувачений, захисник 

обґрунтовує свої доводи; 

2) перелік свідків, яких підозрюваний, обвинувачений, захисник вважає за 

необхідне допитати під час судового розгляду щодо запобіжного заходу». 

На наше глибоке переконання, активна діяльність захисника при вирішенні 

питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його 

кваліфікація та практичний досвід здатні забезпечити виконання завдань 

кримінального провадження в частині недопустимості застосування до 

підозрюваного необґрунтованого процесуального примусу. 

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім встановлення 

вищевказаних ризиків та підстав, слідчим суддею у відповідності до ст. 178 КПК 

України обов’язково досліджуються такі обставини: вагомість наявних доказів про 

вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що 

загрожує відповідній особі у разі визнання її винуватою у скоєнні злочину, у 

вчиненні якого вона підозрюється; вік та стан здоров’я підозрюваного; міцність 

соціальних зв’язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому 

числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного 

постійного місця роботи або навчання; репутацію та майновий стан підозрюваного, 

наявність судимостей; дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних 

заходів, якщо вони застосовувались до нього раніше; розмір майнової шкоди, у 

завданні якої підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими 

обґрунтовуються відповідні обставини [12]. 

У зв’язку із тим, що чинним процесуальним законодавством України не 

визначено поняття «вагомість» доказів, на практиці актуальною є проблема 

співвідношення поняття «вагомість» доказів (ст. 178 КПК України) із поняттями 
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належність (ст. 85 КПК України), допустимість (ст. 86 КПК України) та 

достатність доказів, а також питання про те, чи повинен слідчий суддя при розгляді 

клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

оцінювати докази на предмет їх належності та допустимості. 

Відомий американський адвокат Алан Дершовіц відзначав, що у 

кримінальній справі «вагомість» доказів визначається формулюванням «поза 

розумним сумнівом» [329, с. 142]. На думку, З.Д. Єнікеєва, вагомість доказів, разом 

із силою доказів, відноситься до такої властивості доказів, як значимість [330]. 

М.В. Дєєв відзначає, що осмисленню та аналізу піддаються такі властивості 

доказів, як: достовірність, належність, допустимість, значущість і достатність. При 

цьому достовірність, належність і допустимість підлягають попередній перевірці. 

А значущість і достатність доказів підлягають тільки оцінюванню. Якщо суб’єкт 

доказування доходить до висновку про неналежність, недопустимість або 

недостовірність фактичних даних, які містяться в джерелі доказу, то такі дані з 

подальшого оцінювання вилучають [331, с. 69]. 

Т.В. Лукашкіна відмічає, що вводити поняття «вагомість» доказів 

недоцільно, адже КПК застосовує поняття належність, допустимість та 

достовірність доказів, а також достатність доказів для ухвалення певного рішення 

[332, с. 685]. Адже, відповідно до ст. 94 КПК України оцінюється кожний доказ з 

точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів 

– з точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття відповідного 

процесуального рішення. 

Варто відзначити, що проблема «вагомості» доказів на даний час є науково 

недослідженою, і нормативене закріплення такої власності доказів, як «вагомість», 

сприятиме усуненню правової невизначеності у правозастосуванні та 

недопущенню безпідставного обмеження свободи при застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою.  

Найчастіше на момент розгляду питання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні є лише окремі докази 

та інші відомості про причетність особи до вчинення злочину, які потребують 

слідчої перевірки й узгодження та будуть оцінюватись у сукупності органом 
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досудового розслідування або судом під час прийняття остаточного рішення у 

справі [333, с. 69]. 

У зв’язку із цим на особливу увагу заслуговує проблема щодо можливості 

визнання недопустимими фактичних даних як докази слідчим суддею при 

вирішенні питання про застосування запобіжних заходів. В науковій літературі 

існують різні точки зору щодо цього питання. 

Зокрема, А.В. Панова вважає, що слідчий суддя як суб’єкт процесуальної 

діяльності, виходячи з того, що на стадії досудового розслідування сторони 

збирають відомості, якими обґрунтовують свої рішення, не може розглядати 

питання визнання фактичних даних недопустимими як докази, оскільки доказами 

такі дані стають лише після їх оцінки судом під час судового розгляду сукупності з 

іншими доказами [334, с. 169]. Крім того, на на думку Є.В. Рябцевої, суд повинен 

встановлювати наявність допустимих доказів, які підтверджують вину особи, а не 

входити в обговорення питання про їх достатність, оскільки це – прерогатива суду 

при здійсненні правосуддя [335, с. 17]. О.В. Богдановський вважає, що суддя 

повинен виносити постанову про обрання підозрюваному (обвинуваченому) 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тільки на підставі достатніх 

доказів його вини, наведених у матеріалах, наданих безпосередньо судді органами 

розслідування, слідчим, прокурором [336, с. 31]. І.В. Цвеєтков справедливо 

відзначає, оцінювати вагомість (переконливість) доказів необхідно лише тоді, якщо 

вони відповідають вимогам щодо допустимості, належності та достовірності [337, 

с. 33]. На думку А.П. Шелепи, у кримінальному процесуальному законодавстві 

України повинно бути категорично покладено в обов’язок суду перевіряти 

достатність, допустимість доказів обвинувачення особи при при обранні такого 

виключного запобіжного заходу, як взяття під варту [338, с. 29]. 

Практикуючий адвокат Д.В. Пономаренко вказує, що на заявлені клопотання 

захисника про недопустимість доказів під час розгляду клопотань про застосування 

запобіжних заходів слідчі судді досить часто посилаються на ст. 198 КПК, згідно з 

якою: «Висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду 

клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких 

обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиційного 

значення для суду під час розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або 
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іншого кримінального провадження»,  – і вказують на те, що всі питання 

допустимості або недопустимості доказів буде вирішено судом вже під час 

розгляду справи. Однак, на думку правника, яку ми повністю підтримуємо, слідчий 

суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному 

й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, 

керуючись законом, оцінює кожен доказ з точки зору належності, допустимості, 

достовірності, а сукупність зібраних доказів – з точки зору достатності та 

взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення, що прямо 

зафіксовано в ч. 1 ст. 94 КПК. Таким чином, слідчі судді, розглядаючи клопотання 

про застосування запобіжного заходу, повинні надавати оцінку доказам за 

вказаними критеріями, в тому числі і з позиції їх допустимості. Більше того, ст. 198 

КПК не стосується питання оцінки доказів і наслідків встановлення 

недопустимості того або іншого доказу. На цьому адвокат має наполягати [339]. 

У науці кримінального процесу також панує думка, що нині, слідчі судді 

переважно уникають дослідження доказів і реальної оцінки наявності 

обґрунтованої підозри. Ігноруються заяви про недопустимість доказів, якими 

обґрунтовується підозра та інші обставини. В ухвалах про тримання під вартою не 

вказуються докази, на підставі яких слідчий суддя дійшов певного висновку [340]. 

Для прикладу слід навести ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 27 липня 

2016 року по справі № 11-сс/796/2389/2016, де колегія апеляційного суду 

зазначила, що слідчий суддя на цій стадії провадження не вправі вирішувати ті 

питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по 

суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності й допустимості, 

а лише зобов’язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних 

визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального 

правопорушення є вірогідною, а надані матеріали містять достатньо правових 

підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження [341]. 

Правозахисники відзначають, що такий порядок речей повністю суперечить 

положенням КПК, оскільки відповідно до ч. 6 ст. 9, ч. 1 ст. 94, ч. 2 ст. 177, ч. 1 

ст. 178 КПК, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, слідчі судді 

зобов’язані застосовувати положення ст. 87 КПК, зокрема, й ч. 4 цієї ж статті [342].  
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Як вказує адвокат А.Ю. Левковець, така позиція суддів є досить спірною, 

оскільки, по-перше, вона не грунтується на нормі процесуального закону, а по-

друге, прямо суперечить одразу декільком нормам процесуального законодавства. 

На його думку, слідчий суддя під час розгляду клопотань на стадії досудового 

розслідування має право та обов’язок не тільки досліджувати докази, надані 

сторонами, а й надавати їм відповідну оцінку щодо допустимості та належності й 

обґрунтовувати своїми висновками з цього приводу відповідні рішення [343]. 

25 грудня 2015 року у Верховній Раді України було зареєстровано проект 

Закону № 3722 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

України щодо допустимості доказів, обрання запобіжного заходу та оскарження 

повідомлення про підозру, автори якого відзначають, що питання недопустимості  

доказів розглядаються судом на будь-якій стадії судового розгляду, а також при 

обранні запобіжного заходу, та не можуть бути використані при здійсненні 

процесуальних дій. При цьому, вказують, що необхідно чітко передбачити, що 

питання допустимості доказів, які підтверджують наявність підстав для 

застосування та обрання запобіжного заходу, оцінюється слідчим суддею при 

вирішенні питання про обрання запобіжного заходу [344]. 

Ми цілком підтримуємо законодавчу ініціативу, викладену у законопроекті 

№ 3722, вважаємо її необхідною, і з метою забезпечення практичної реалізації 

підозрюваним права на ефективний та дієвий захист своїх прав, свобод та законних 

інтересів при обранні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою пропонуємо доповнити КПК України такими нормами: 

1) статтю 178 КПК України – частиною 2 такого змісту: «Вагомість 

наявних доказів означає наявність фактів та/або інформації, які в своїй сукупності 

можуть поза розумним сумнівом переконати слідчого суддю в причетності 

підозрюваного (обвинуваченого) до вчинення ним кримінального 

правопорушення»; 

2) частину 3 статті 89 КПК України викласти у такій редакції: «У разі 

встановлення очевидної недопустимості доказу під час розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу слідчий суддя не вправі посилатися на такий 

доказ в обґрунтовування судового рішення за наслідками розгляду клопотання 
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прокурора, слідчого погодженого з прокурором про застосування запобіжного 

заходу»;  

5) доповнити статтю 89 КПК України частиною 4 такого змісту: «Сторони 

кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, мають право під час судового розгляду, під час 

розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу подавати клопотання 

про визнання доказів недопустимими, а також наводити заперечення проти 

визнання доказів недопустимими»;  

6) статтю 198 КПК України викласти у такій редакції: «Висловлені в ухвалі 

слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті 

підозри, обвинувачення, належності чи допустимості доказів, не мають 

преюдиційного значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи 

прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень». 

На п’ятому етапі захисником вживаються заходи щодо оскарження ухвали 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в апеляційному 

порядку, а також вживаються заходи щодо оскарження умов тримання під вартою. 

Особливості здійснення захисту на цьому етапі будуть детально проаналізовані у 

підрозділі 3.3 нашого дисертаційного дослідження. 

Також, здійснюючи захист підозрюваного при застосуванні тримання під 

вартою, захисник повинен чітко враховувати деякі процесульні особливості його 

застосування, зокрема, йдеться про те, що: ст.ст. 482-483 КПК України передбачені 

особливості обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для осіб, 

щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження; ст. 492 

КПК України передбачені особливості застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого; ст. 508, 

514 КПК України передбачена можливість поміщення до психіатричного закладу в 

умовах, що виключають небезпечну поведінку особи при здійсненні кримінального 

провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 

(фактичне тримання під вартою); у ст. 577 КПК України встановлена гарантія прав 

та свобод особи, до якої застосовується екстрадиція, у випадку її тримання під 

вартою на території запитуваної держави; у ст. 580 КПК України встановлені 
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особливості тримання під вартою на підставі рішення компетентного органу 

іноземної держави, а ст. ст. 584, 586 КПК України передбачений порядок 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення 

видачі особи (екстрадиційний арешт) та його припинення; окремо у ст. 597 КПК 

України встановлені особливості щодо застосування тримання під вартою особи до 

отримання запиту про перейняття кримінального провадження [345, с. 129-130]. 

В практичній діяльності адвоката найчастіше вищезазначені аспекти 

складають зміст правової допомоги підозрюваному на етапі обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Детальне розкриття змісту та особливостей діяльності захисника при обранні 

підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також 

запровадження у чинний КПК України запропонованих законодавчих змін 

сприятиме підвищенню рівня ефективності та дієвості захисту при обранні 

найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

 

3.2. Зміст діяльності захисника при продовженні та зміні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою 

 

З метою розкриття сутності та змісту діяльності захисника при застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою окремо необхідно зупинитися 

на особливостях захисту прав підозрюваного при продовженні строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (ст.ст. 197, 199 КПК України) та 

його зміні (ст.ст. 200-201 КПК України). 

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді 

про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може 

перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з 

моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання 

підозрюваного, обвинуваченого, – з моменту затримання [12]. 

У випадку продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою слідчий суддя, суд зобов’язані враховувати, що сукупний строк 

тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового 

розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців – у кримінальному 
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провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти 

місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких 

злочинів [49]. 

Відповідно до пункту 79 вищевказаного рішення ЄСПЛ у справі «Харченко 

проти України», продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки 

за наявності конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію 

невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 

рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року) [180]. 

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати 

прокурор, слідчий за погодженням із прокурором не пізніше, ніж за п’ять днів до 

закінчення дії попередньої ухвали. Якщо таке клопотання подане пізніше, воно 

вважається поданим із порушенням процесуальних строків. У такому випадку 

захисник має вимагати негайного звільнення особи (ч. 7 ст. 46 КПК України) та у 

разі відмови – подавати скаргу в порядку ст. 206 КПК України (п. 6.6. Методичних 

рекомендацій при застосуванні запобіжних заходів) [302]. 

Відповідно до пункту 1 Інформаційного листа ВССУ № 511-550/0/4-13 від 

04.04.2013 р. «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України» встановлено, що вирішуючи питання про 

застосування, продовження, зміну або скасування запобіжного заходу при розгляді 

відповідних клопотань, слідчий суддя, суд щоразу зобов’язаний:  

- здійснювати повноваження із судового контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового 

розслідування і судового розгляду, діяти відповідно до вимог кримінального 

процесуального закону; 

- пам’ятати, що критерії для обрання того чи іншого запобіжного заходу 

передбачені у ч. 1 ст. 194 КПК, а тому слідчий суддя, суд вирішує питання про 

застосування запобіжного заходу, якщо за результатами розгляду клопотання 

встановить: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, 

обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав 

вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК, і на які вказує 

слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1883#n1883
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1723#n1723
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для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні; 

- перевіряти наявність підстав і мети застосування запобіжного заходу у 

кримінальному провадженні, встановлювати обґрунтованість таких підстав з 

огляду на фактичні дані, установлені конкретні обставини кримінального 

провадження; 

- враховувати, що запобіжні заходи у кримінальному провадженні 

обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 

року (Конвенція), а тому можуть бути застосовані тільки за наявності законної 

мети та підстав, визначених КПК, з урахуванням відповідної практики 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ); 

- зважати, що тримання під вартою є винятковим видом запобіжного заходу 

та застосовується лише у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м’яких 

запобіжних заходів не зможе відвернути ризики, зазначені у ст. 177 КПК. При 

розгляді клопотання про обрання або ж продовження застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою обов’язково має бути розглянуто можливість 

застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів (правова позиція, 

викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко 

проти України») [49]. 

Відповідно до пункту 2.2 Постанови Пленуму ВССУ «Про судову практику 

застосування судами першої та апеляційної інстанцій процесуального 

законодавства щодо обрання, продовження запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою» від 19.12.2014 р., у разі подання прокурором клопотання про 

продовження строку тримання під вартою суд має враховувати, що відповідне 

клопотання подається прокурором окремо щодо кожного із кількох обвинувачених 

(на підставі ч. 4 ст. 184 КПК). У такому клопотанні обов’язково повинно бути 

наведено обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або 

з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. Під час 

розгляду клопотання про продовження строку тримання під вартою суд розглядає 

такі клопотання окремо, про що відповідним чином зазначається в ухвалі. 

Водночас результат аналізу ухвал про продовження строку тримання під вартою 

вказує на те, що трапляються випадки «колективного» розгляду цього питання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran30#n30
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran30#n30
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran30#n30
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_662
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_662
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щодо кількох обвинувачених [346]. 

Крім того у клопотанні слідчого, прокурора обов’язково повинно бути 

зазначено: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не 

зменшився або з’явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під 

вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового 

розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. 

Розгляд такого клопотання здійснюється у порядку ст. 200 КПК України. Слідчому 

судді, суду при розгляді відповідного клопотання слід ретельно перевіряти 

достовірність підстав для його задоволення, оскільки одним із найбільш частих 

порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ у справах проти України, є 

необґрунтоване ухвалення судами рішень про продовження строку тримання 

підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а також те, що можливість 

застосування запобіжних заходів, альтернативних триманню під вартою (зокрема, 

йдеться про застосування застави), у багатьох випадках навіть не розглядалася [49]. 

У пункті 60 рішення ЄСПЛ у справі «Єлоєв проти Украни» визначено, що 

після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового 

розгляду) навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним 

виправданням тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому 

слідчому судді, суду у разі задоволення клопотання про обрання або продовження 

терміну застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно 

чітко зазначити у судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або 

ризику, що передбачені ч. 1 ст. 177 КПК [347]. 

Вважаємо недоліком чинного КПК України відсутність у статті 199 норми 

про те, що копія клопотання про продовження строку тримання під вартою 

надається підозрюваному, обвинуваченому та захиснику, а положення частини 3 

ст. 199 КПК України про те, що клопотання про продовження строку тримання під 

вартою повинно містити відомості, зазначені у ст. 184 КПК України, прямо не 

передбачає надання копії клопотання підозрюваному та обвинуваченому, що на 

практиці може призвести до порушення їхнього права на захист при розгляді 

такого клопотання. 

У зв’язку із цим вважаємо за необхідне доповнити ст. 199 КПК України 

частиною 6 такого змісту: «Копія клопотання про продовження строку тримання 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1938#n1938
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1724#n1724
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під вартою та матеріалів, яким обґрунтовується необхідність продовдження строку 

тримання під вартою, надається підозрюваному, обвинуваченому, захиснику». 

Відповідно до пункту 18 Інформаційного листа ВССУ № 511-550/0/4-13 від 

04.04.2013 р. «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України», судове рішення стосовно обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою або продовження його застосування має 

містити як чітке визначення законодавчих підстав для його обрання (продовження), 

так і дослідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у контексті 

конкретних фактичних обставин вчинення злочину, врахування особи винного та 

інших обставин (ризиків, наведених у ч. 1 ст. 177 КПК). Слідчому судді, суду 

необхідно враховувати, що обмеження розгляду клопотання про обрання, 

продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою лише переліком 

законодавчих (стандартних) підстав для його застосування без встановлення їх 

наявності та обґрунтованості до конкретної особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 

Конвенції (правова позиція ЄСПЛ у справі «Белевитський проти Росії», пункти 

111-112 рішення від 1 березня 2007 року; п. 85 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко 

проти України» від 10 лютого 2011 року) [49]. 

Частинами 4, 5 ст. 199 КПК України встановлено, що слідчий суддя 

зобов’язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою 

до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими 

для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя 

зобов’язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо 

прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 ст. 199 КПК України, 

виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою [49]. 

Обґрунтування доцільності продовження застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою повинно відповідати ризикам та обставинам, що 

передбачені статтями 177-178 КПК, у їх зіставленні з конкретними фактами, 

встановленими учасниками судового провадження. Водночас, в багатьох випадках 

суд не зазначає про те, які конкретно визначені в КПК ризики продовжують 

існувати, та обмежується вказівкою на те, що заявлені слідчим і прокурором під 

час обрання запобіжного заходу ризики, які виправдовують тримання особи під 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran40#n40
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran40#n40
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_662
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_662
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_662
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вартою, не зменшилися; продовжують існувати ризики, викладені в ухвалі слідчого 

судді під час досудового розслідування; судом не встановлено даних про 

зменшення ризиків, передбачених ст. 177 КПК, строк тримання під вартою 

закінчується, а провадження неможливо завершити до закінчення строку тримання 

під вартою; закінчується строк тримання під вартою, тому необхідно його 

продовжити, тощо [346]. 

Оглядаючи недоліки практики застосування нового КПК України, 

Я.П. Зейкан та С.Ф. Сафулько вказують, що, як правило, слідчий чи прокурор 

належним чином не обґрунтовують свої клопотання про продовження строку 

тримання під вартою, а суддя мотивує ухвалу про продовження такого строку лише 

тяжкістю вчиненого злочину чи можливістю впливу на свідків або ухилення від 

слідства, не обґрунтовуючи при цьому цей висновок. Разом з тим пункт 3 

ст. 5 КЗПЛ дозволяє продовження строків тримання під вартою лише за наявності 

суттєвих і достатніх підстав для цього. Крім того, ст. 196 КПК України зобов’язує 

суд вказувати обставини, які дають істотні та достатні підстави для продовження 

строку і належним чином їх конкретизувати. Тому мотивація для продовження 

строку тримання під вартою не може за новим КПК мотивуватися лише тяжкістю 

вчиненого злочину [254, с.231-232]. 

Таким чином, при продовженні строку тримання під вартою слідчі судді 

обмежуться загальними словами, не обґрунтовуючи своє рішення посиланням на 

докази на підтвердження обставин, передбачених у ч. 3 ст. 199 КПК України. 

За результатами проведеного нами анкетування 200 адвокатів Київської 

області та м. Києва, опитані адвокати повідомили про те, що слідчі судді у своїх 

ухвалах у 7,5 % випадах належним чином не вмотивовують необхідність 

застосування та продовження строку тримання під вартою; 12,5 % опитаних 

вказали, що вмотивовують менш, ніж у 5 % випадках; 50 % опитаних зазначили, 

що вмотивовують у 5-10 % випадках; 11-50 % випадках – 15,5 % опитаних 

адвокатів; більш, як у 50 % випадках – 8 % опитаних; вмотивовують майже завжди 

– 6 % опитаних адвокатів. 

Зазначений недолік вважаємо за можливе усунути шляхом закріплення 

обов’язку слідчого судді прописувати в ухвалі про продовження строку тримання 

під вартою докази на підтвердження кожної із встановлених судом обставин, 
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передбачених частиною 3 ст. 199 КПК України. У зв’язку із цим вважаємо за 

необхідне доповнити статтю 199 КПК України частиною 7 такого змісту: «В ухвалі 

про продовження строку тримання під вартою зазначаються докази на 

підтвердження кожної з встановлених слідчим суддею, судом обставин, 

передбачених частиною 3 статті 199». 

Варто відзначити, що відповідно до пп. 14 п. 3.5 Узагальнення судової 

практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження від 07 лютого 2014 р., слідчим суддям 

необхідно враховувати, що клопотання про продовження строку застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання підозрюваного, 

обвинуваченого про зміну запобіжного заходу не можуть розглядатися слідчим 

суддею суду першої інстанції в одному провадженні, оскільки такий порядок не 

передбачено КПК. Під час розгляду кожного із цих клопотань слідчий суддя має 

самостійний предмет для вирішення, що передбачає обов’язкове з’ясування 

позицій сторін кримінального провадження. Під час розгляду клопотання про 

продовження застосування запобіжного заходу слідчий суддя приймає рішення про 

задоволення чи відмову у задоволенні клопотання. У випадку відмови ухвала діє до 

закінчення строку її дії. Разом із тим, розглядаючи клопотання підозрюваного, 

обвинуваченого про зміну запобіжного заходу, слідчий суддя з’ясовує питання про 

його зміну та відповідно скасовує запобіжний захід або відмовляє у задоволенні 

клопотання [348]. 

Досліджуючи положення КПК 1960 року, О.Г. Шило зазначає, що механізм 

реалізації права на судовий захист при застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

взяття під варту має вкючати також відповідний порядок його зміни або 

скасування за ініціативою обвинуваченого або захисника. У зв’язку із цим 

зазначеним особам необхідно надати право звертатися до суду з клопотання про 

зміну чи скасування даного запобіжного заходу. Судовий розгляд такого 

клопотання має відбуватися за тим же порядком, що і розгляд клопотання про 

взяття під варту. Відмова суду у задоволенні клопотання не перешкоджає особі 

знову заявити таке клопотання по закінченню певного строку після прийняття 

рішення суду (на думку, науковця таким має бути строк у 30 днів) [349, с. 399]. 

Чинний КПК України передбачає, що зміна запобіжного заходу у вигляді 



170 

тримання під вартою, в тому числі його скасування, здійснюється: а) за 

клопотанням слідчого, прокурора про зміну запобіжного заходу (ст. 200 КПК 

України); б) клопотанням підозрюваного, обвинуваченого про зміну запобіжного 

заходу (ст. 201 КПК України).  

Відповідно до ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього 

Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в 

тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов’язків, 

передбачених частиною п’ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх 

виконання [12]. Відповідно до ч. 2 ст. 200 КПК України, у клопотанні про зміну 

запобіжного заходу обов’язково зазначаються обставини, які: 1) виникли після 

прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу; 2) існували 

під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але 

про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати [12]. 

Р.М. Білоконь зазначає, що зміна запобіжного заходу на більш суворий у 

вигляді тримання під вартою є заходом кримінальної процесуальної 

відповідальності, який застосовується до підозрюваного, обвинуваченого, який не 

виконав обов’язки, покладені на нього під час обрання менш суворого запобіжного 

заходу, і здійснюється з метою погіршення його правового становища та 

забезпечення виконання процесуальних обов’язків. Автор розрізняє: 1) зміну 

запобіжного заходу на більш суворий, що застосовується у зв’язку із невиконанням 

кримінальних процесуальних обов’язків, які покладалися на підозрюваного, 

обвинуваченого під час обрання запобіжного заходу (як захід кримінальної 

процесуальної відповідальності); 2) зміну запобіжного заходу на більш суворий, 

що застосовується у зв’язку із нововиявленими обставинами, якщо такі обставини 

існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного 

заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати. Зокрема, в 

другому випадку це можуть бути як обставини, що зумовили перекваліфікацію 

вчиненого діяння на більш тяжкий злочин, так і встановлення нових ризиків [350, 

с.321]. 

Здійснюючи захист підозрюваного, стосовно якого стороною обвинувачення 

подано клопотання про зміну запобіжного заходу на більш суворий у вигляді 
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тримання під вартою захиснику необхідно детально вивчати клопотання слідчого 

прокурора на доказове підтвердження обставин, зазначених у ч. 2 ст. 200 КПК 

України, а також на відповідність клопотання вимогам ч. 4 ст. 200 КПК України, 

яка визначає перелік матеріалів, які додаються до клопотання. 

Вважаємо обмеженням права на захист положення ч. 3 ст. 200 КПК України, 

яка не передбачає обов’язку надання копії клопотання про зміну запобіжного 

заходу захиснику та визначає, що копія клопотання про зміну запобіжного заходу 

надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше, ніж за три години до 

початку розгляду клопотання з тих же підстав, які були нами наведені при 

дослідженні процедури обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою, у зв’язку із чим пропонуємо викласти ч. 3 ст. 200 КПК України у такій 

редакції: «Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому, захиснику 

не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку розгляду клопотання». 

Аналогічні зміни необхідно внести до ст. 201 КПК України, виклавши частину 2 

цієї статті у такій редакції: «Копія клопотання та матеріалів, якими воно 

обґрунтовується надається прокурору не пізніше ніж за двадцять чотири години до 

початку розгляду клопотання».  

Захищаючи інтереси клієнта, адвокат повинен активно користуватися правом 

на подання клопотань про зміну чи скасування запобіжних заходів, коли це 

виправдовується обставинами справи, зокрема, якщо в ході кримінального 

провадження змінюються підстави застосування запобіжного заходу, а також 

обставини, які враховуються при його обранні. Зміна запобіжного заходу можлива 

також у разі, коли в ході досудового розслідування чи судового провадження 

встановлюється психічне захворювання підозрюваного та виникає потреба у його 

поміщенні до психіатричного закладу. Запобіжний захід може бути змінений, якщо 

суттєво змінилися обставини, які були взяті до уваги при обранні запобіжного 

заходу (наприклад, у особи з’явилося власне житло, чи інша особа надала згоду на 

перебування підозрюваного, обвинуваченого під домашнім арештом у житлі, що їй 

належить; змінилася кваліфікація кримінального правопорушення; погіршився стан 

здоров’я підозрюваного тощо (п.п. 7.1, 7.2, 7.3 Методичних рекомендацій при 

застосуванні запобіжних заходів) [302]. 
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Так, відповідно до ст. 201 КПК України, підозрюваний, до якого застосовано 

запобіжний захід, його захисник мають право подати до місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідуванн, клопотання 

про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування додаткових обов’язків, 

визначених ст. 194 КПК України [12]. 

Згідно з пунктом 19 Інформаційного листа ВССУ № 511-550/0/4-13 від 

04.04.2013 р. «Про деякі питання порядку застосування запобіжних заходів під час 

досудового розслідування та судового провадження відповідно до Кримінального 

процесуального кодексу України», право підозрюваного, обвинуваченого на 

розгляд клопотання про зміну, скасування запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою не може бути обмежено. Слідчий суддя, суд зобов’язаний розглянути 

відповідне клопотання підозрюваного, обвинуваченого протягом трьох днів із дня 

його одержання згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу. Відмова у розгляді з підстав неодноразового 

звернення з таким клопотанням у кримінальному провадженні не допускається та є 

порушенням п. 4 ст. 5 Конвенції (правова позиція ЄСПЛ, викладена у п. 65 рішення 

від 6 листопада 2008 року у справі «Єлоєв проти України»). Слідчий суддя, суд 

вправі залишити без розгляду клопотання про зміну запобіжного заходу у випадку, 

коли таке клопотання подано раніше, ніж за тридцять днів із дня постановлення 

попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні запобіжного 

заходу. Якщо ж у відповідному клопотанні, поданому у межах тридцяти днів із дня 

постановлення попередньої ухвали про застосування, зміну або відмову у зміні 

запобіжного заходу, викладено нові обставини, які не розглядалися слідчим 

суддею, судом, розгляд клопотання має бути здійснено у строки, передбачені ч. 4 

ст. 201 КПК [49]. 

Новий КПК України не визначає зміст такого клопотання підозрюваного, 

його захисника, тому, як вірно відзначає О.В. Мироненко, при його складенні 

необхідно орієнтуватися на вимоги щодо клопотання про застосування 

запобіжного заходу, передбачені ст. 184 КПК України. На думку автора, у такому 

клопотанні повинні бути зазначені обставини, які виникли після прийняття або 

існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного 

заходу, але про які слідчий суддя на той час не знав і не міг знати, та які є 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_433
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_433
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1956#n1956
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1956#n1956
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підставою для зміни запобіжного заходу. Це можуть бути різні обставини, 

наприклад, відпали ризики, передбачені ст. 177 КПК України, змінилася поведінка 

підозрюваного, він активно допомагає слідству, розкаявся, відшкодовував збиток, 

його стан здоров’я значно погіршився, діти залишились без нагляду (утриманця) 

[351, с.226-227]. 

Тобто, якщо з плином часу обставини, які були підставою для застосування 

запобіжного заходу, змінилися, захист має право клопотати про зміну такого 

запобіжного заходу, тим самим отримавши можливість виправлення помилки 

слідчого судді [352, с. 106-107]. 

Зокрема, відповідно до пункту 3 Постанови Пленуму ВССУ № 14 від 19 

грудня 2014 року «Про судову практику застосування судами першої та 

апеляційної інстанції процесуального законодавства щодо обрання, продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», врахування стану здоров’я 

обвинуваченого у разі необхідності стаціонарного лікування у зв’язку з тяжкими 

хронічними захворюваннями в багатьох випадках зумовлює необхідність зміни 

запобіжного заходу. Однією із вагомих підстав для зміни запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є належне врахування стану здоров’я обвинуваченого 

та визначення можливості отримувати медичну допомогу в умовах СІЗО [346]. 

Також варто відзначити, що з набранням чинності (з 16.03.2018 року) 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 року № 2147-

VIII, у сторони захисту з’явилась можливість оскаржувати письмове повідомлення 

про підозру [353]. У зв’язку із цим на практиці можлива ситуація, коли 

підозрюваному, стосовно якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою, слідчим суддею за скаргою сторони захисту буде скасована підозра, 

яка була умовою для обрання даного запобіжного заходу. 

В такому випадку скасування повідомлення про підозру, поряд зі зміною 

правової кваліфікації дій підозрюваного та іншими обставинами, має бути 

підставою для зміни, в тому числі скасування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. 

Водночас, у чинному КПК України відсутня окрема норма, яка визначає 
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підстави для зміни запобіжного заходу, що суперечить принципу юридичної 

визначеності, адже питання про те, чи є та чи інша обставина підставою для зміни 

запобіжного заходу залишається на суб’єктивний розсуд слідчого судді. 

У зв’язку із чим вважаємо за необхідне доповнити чинний КПК України 

окремою статтею 201-1 «Підстави для зміни запобіжного заходу», у якій 

нормативно закріпити перелік підстав для зміни запобіжного заходу. У випадку 

скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зокрема, з підстав 

необгрунтованості його застосування захиснику необхідно роз’яснити особі, 

звільненій з-під варти, її право на відшкодування шкоди, завданої незаконним 

ув’язненням. 

В.Ю. Мельников вважає, що відшкодування (компенсація) шкоди, завданої 

незаконним застосування запобіжного заходу є самостійною правовою гарантією 

та видом діяльності по забезпеченню прав і законних інтересів підозрюваного і 

обвинуваченого у вчинення злочину [224, с. 484]. 

Як свідчить емпіричний матеріал ЄДРСР, вказаний спосіб захисту прав 

особи, до якого було незаконного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання 

під вартою, досить ефективно застосовується на практиці. 

Зокрема, при розгляді Пологівським судом Запорізької області справи 

№ 2/820/42/12 за позовом особи, яка незаконно утримувалась під вартою більше 4 

років та 8 місяців, судом було встановлено, що необґрунтоване притягнення до 

кримінальної відповідальності та позбавлення волі протягом зазначеного періоду 

часу завдало позивачу ОСОБА_1 значних моральних страждань та присуджено 

позивачу моральну компенсацію в сумі 500 000 грн. [354]. Також, при розгляді 

Апеляційним судом Запорізької області справи № 324/539/15-ц за позовом особи, 

яка незаконно утримувалась під вартою 8 років 4 місяців, судом присуджено 

позивачу моральну компенсацію в сумі 500 000 грн. [355]. 

Водночас, чинним КПК України не регламентовано право особи, до якої було 

незаконно застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на 

відшкодування шкоди, завданої незаконним ув’язненням. 

Вказане питання регламентується ст. 130 КПК України, яка визначає, що 

шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що 

здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 
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або суду, відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету України у 

випадках та в порядку, передбачених законом [12]. 

В свою чергу, питання про відшкодування шкоди, завданої незаконними 

рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду регламентується 

нормами ст. 1176 Цивільного кодексу України [356], Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, 

прокуратури і суду» [357], Положенням про застосування Закону України «Про 

порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового 

розслідування, прокуратури і суду», затвердженим спільним Наказом Міністерства 

юстиції України та Міністерства фінансів України від 04 березня 1996 року 

№ 6/5/3/41, якими передбачені суттєві обмеження щодо шкоди, яка підлягає 

відшкодуванню особі, яка піддалась незаконному кримінальному переслідуванню 

[358]. 

Звертаючись до міжнародного досвіду варто відзначити, що в КПК 

Російської Федерації окремою главою 19, яка включає в себе 7 статей (ст.ст. 133-

139), детально врегульовано випадки виникнення права на реабілітацію внаслідок 

незаконного кримінального переслідування, порядок відшкодування матеріальної 

та моральної шкоди та вирішення у межах кримінального судочинства питання про 

її відшкодування. Зокрема, частиною 3 ст. 133 КПК РФ встановлено, що право на 

відшкодування шкоди в порядку, встановленому цим розділом, має будь-яка особа, 

незаконно піддана заходам процесуального примусу під час провадження у 

кримінальній справі [93]. 

У Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону України № 4504 

від 20.03.2014 р. «Про внесеня змін до Кримінального процесуального кодексу 

України» (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого)» (далі – 

законопроект № 4504), яким пропонувалось викласти ст. 130 КПК України у новій 

редакції, в якій передбачити, що відшкодування шкоди особі, незаконно 

притягнутій до кримінальної відповідальності, здійснюється в порядку реабілітації, 

право на яку мають: виправданий; підозрюваний, обвинувачений, підсудний у 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html
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кримінальному провадженні, закритому на підставах, передбачених пунктами 1-3 

частини першої, пунктом 2 частини другої статті 284 цього Кодексу; засуджений – 

у разі повного або часткового скасування обвинувального вироку суду та закриття 

кримінального провадження на підставах, передбачених пунктами 1-3 частини 

першої, пунктом 2 частини другої статті 284 цього Кодексу; особа, стосовно якої 

застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру – у разі 

скасування ухвали суду про застосування примусових заходів медичного чи 

виховного характеру [359]. 

Як вбачається з пояснювальної записки до цього законопроекту, вітчизняні 

науковці (В.Т. Маляренко, М.Є. Шумило, М.Р. Мазур, Г.М. Гапотченко та ін.) 

неодноразово звертали увагу на необхідність розвитку національного 

кримінального процесуального механізму реабілітації. На жаль, розробники нового 

Кримінального процесуального кодексу України не прислухалися до пропозицій 

цих правників [360]. Втім, законопроект № 4504 не передбачав порядку 

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконним 

притягнення до кримінальної відповідальності, а знову ж таки мав відсилочну 

норму про те, що шкода, завдана незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю 

органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, 

прокуратури або суду відшкодовується державою за рахунок Державного бюджету 

України у випадках та в порядку, передбачених законом, і 27.11.2014 року був 

відкликаний. 

Вважаємо, що з метою запровадження у кримінальному судочинстві України 

ефективного механізму захисту права підозрюваного, до якого незаконного та 

необгрунтовано було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 

необхідно врахувати міжнародний досвід та доповнити чинний КПК України 

статтею 130-1 під назвою «Відшкодування шкоди, завданої незаконним 

застосуванням заходів забезпечення кримінального провадження», у якій 

закріпити, що підозрюваний, обвинувачений, до яких було незаконно застосовано 

заходи забезпечення кримінального провадження мають право на відшкодування 

шкоди, передбачити підстави та порядок її відшкодування у межах кримінального 

судочинства. 

Також з метою посилення судового контролю за рішеннями слідчих суддів та 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
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недопущення судової помилки на стадії вирішення питання про зміну запобіжного 

заходу вважаємо за необхідне доповнити частину 1 ст. 309 КПК України окремим 

пунктом про те, що під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку ухвали слідчого судді про зміну запобіжного заходу або 

відмову в його зміні». 

Таким чином, впровадження запропонованих законодавчих пропозицій 

сприятиме підвищенню ефективності та дієвості захисту прав особи при 

продовженні строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та його 

зміні.  

  

 3.3. Діяльність захисника при оскарженні застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою 

 

Однією із ключових гарантій захисту прав, свобод та законних інтересів 

підозрюваного на досудовому розслідуванні у кримінальному провадженні є 

можливість реалізації права на оскарження дій та рішень слідчого, прокурора та 

слідчого судді. Таке право гарантоване статтею 55 Конституції України, згідно з 

якою кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Крім того, згідно п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України 

однією із основних засад судочинства є забезпечення апеляційного та касаційного 

оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом [36]. Частиною 2 

ст. 24 КПК України передбачено, що кожному гарантується право на оскарження 

процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, 

слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом. 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 [12]. 

Водночас, практична реалізація стороною захисту права на оскарження 

тримання під вартою, незважаючи на суттєві законодавчі гарантії, свідчить про те, 

що інститут оскарження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою потребує подальшого нормативного вдосконалення, адже окремі питання 
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захисту прав і свобод підозрюваного при оскарженні застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою залишаються недослідженими. 

Є.В. Большаков відзначає, що апеляційне оскарження рішень судді, 

постановлених у порядку судового контролю в досудовому провадженні, є 

конституційною гарантією захисту прав осіб, які беруть участь у досудових стадіях 

кримінального процесу, що забезпечує право кожній особі оскаржити до суду 

вищої інстанції будь-яке рішення місцевого суду [361]. 

Зокрема А.М. Рєзніков зазначає, що при застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою захисником подаються, з одного боку, це скарги на 

незаконність та необгрунтованість застосуваня запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, а з іншого боку, це скарги на умови тримання під вартою 

підозрюваного. У першому випадку захисник здійснює свої повноваження щодо 

обраного запобіжного заходу, у другому – мова йде про оскарження дій, 

пов’язаних з порушенням умов тримання під вартою. У зв’язку із цим автор 

пропонує на законодавчому рівні закріпити більш детальне розмежування прав 

захисника по оскарженню тримання під вартою, зокрема, право на подання скарг 

на на дії (бездіяльність), що свідчать про неналежне відношення до особи, яка 

тримається під вартою [362, с. 20]. 

На нашу думку, діяльність захисника при оскарженні застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полягає в оскарженні а) ухвали 

слідчого судді про обрання та продовження строку дії запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою; б) діянь уповноважених службових осіб, пов’язаних 

із порушенням прав ув’язненого, та умов тримання під вартою. 

Оскарження ухвали слідчого судді про обрання підозрюваному запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою є завершальним етапом діяльності захисника 

під час взяття під варту на стадії досудового розслідування. Підставою для 

оскарження тримання під вартою в апеляційному порядку є незаконність та 

необґрунтованість ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та його продовження.  

На цій стадії кримінального провадження сторонами в апеляційному 

порядку, відповідно ч. 1 ст. 309 КПК, можуть бути оскаржені такі ухвали слідчого 

судді, пов’язані з триманням під вартою: 1) про застосування запобіжного заходу у 
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вигляді тримання під вартою або відмову в його застосуванні; 2) про продовження 

строку тримання під вартою або відмову в його продовженні. Інші ухвали слідчого 

судді з питань, пов’язаних із взяттям під варту, апеляційному оскарженню на стадії 

досудового розслідування не підлягають. 

Враховуючи зміст функції захисту у кримінальному провадженні, стороною 

захисту до апеляційного суду оскаржуються ухвали про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та про продовження строку тримання під 

вартою. 

Як свідчать дані судової статистики за 2015 рік, за результатами перегляду в 

апеляційному порядку ухвал слідчих суддів щодо 16,1 тис. осіб ухвали залишено 

без змін стосовно 11,1 тис. осіб, або 68,6 %, скасовано – щодо 5,1 тис. осіб, або 

31,4 % [363]. А відповідно до Звіту за результатами моніторингу застосування 

судами КПК України, найчастіше підставою для скасування чи зміни судового 

рішення першої інстанції була наявність істотних порушень процесуальних норм 

(понад 40 випадків) та неповнота судового розгляду (25 % випадків) [364]. 

Зазначені статистичні показники судової практики свідчать про те, що 

слідчими суддями місцевих судів, нерідко допускаються помилки при вирішенні 

питання щодо застосування або продовження строку дії запобіжного заходу у 

вигляді взяття під варту, і така тенденція не зменшується. 

При цьому основними причинами скасування ухвал місцевих судів про 

обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строку 

тримання під вартою є: необґрунтоване взяття під варту, порушення вимог 

кримінального процесуального закону щодо територіальної підсудності розгляду 

клопотань, проведення розгляду клопотань у відсутність захисника підозрюваної 

особи у справах, в яких його присутність є обов’язковою, не визначення розміру 

застави, визначення слідчими суддями завідомо непомірно великих або занадто 

малих розмірів застави тощо. 

При оскарженні тримання під вартою захиснику необхідно вживати 

найактивніших заходів задля недопущення судової помилки при взятті особи під 

варту, в тому числі, ініціювати шляхом подання апеляційної скарги перегляд 

незаконної та необґрунтованої ухвали слідчого судді про застосування чи 

продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 
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Оскарження законності ухвали слідчого судді про обрання чи продовження 

строку дії тримання під вартою передбачає посилання в апеляційній скарзі на 

порушення слідчим суддею при вирішенні питання про обрання чи продовження 

строку тримання під вартою вимог кримінального процесуального законодавства.  

Оскарження необґрунтованості ухвали слідчого судді про обрання чи 

продовження строку дії тримання під вартою спрямоване на спросування 

відомостей, які підтверджують необхідність застосування до підозрюваного 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, чи необхідність його 

продовження. 

Статтею 310 КПК визначено, що оскарження ухвал слідчого судді 

здійснюється в апеляційному провадженні. 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), за предметом оскарження, порядком (зокрема дії, 

передбачені статтями 398, 399 КПК, при розгляді скарги на ухвалу слідчого судді 

не проводяться) і строками розгляду [365]. 

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу 

слідчого судді може бути подана протягом п’яти днів з дня її оголошення. Якщо 

ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то 

строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею 

копії судового рішення. При цьому захиснику варто пам’ятати, що ВСУ на 

засіданні Судової палати у кримінальних справах 24 березня 2016 року, 

розглядаючи справу № 5-16кс/16, висловився про те, що норми статті 395 КПК 

України забезпечують за аналогією з правом на доступ до суду, закріпленим у 

пункті 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

законну мету і не порушують саму сутність цього права. При цьому, для особи, яка 

оспорює рішення слідчого судді, ухвалене з викликом такої особи, але без її участі, 

початком перебігу строку на подання апеляційної скарги є день оголошення цього 

рішення [366]. 

Перелік осіб, які користуються правом на апеляційне оскарження у 

кримінальному провадженні України, визначений у ст. 393 КПК України, і серед 

них, зокрема, визначені підозрюваний та його захисник. 

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/paran3308#n3308
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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 пізніше як за день до апеляційного розгляду 

цієї скарги повідомляє особу, яка її подала, прокурора та інших заінтересованих 

осіб про час, дату і місце апеляційного розгляду [12]. 

У зв’язку із тим, що ч. 1 ст. 422 КПК України не деталізує поняття 

«невідкладно», ВССУ у п. 20 листа від 05.04.2013 № 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» зазначив, що поняття невідкладно слід 

розуміти, як «в день надходження скарги до суду або на наступний день» [365]. 

Разом з тим, дуже часто трапляються випадки, коли в день слухання справи 

апеляційним судом матеріали провадження про застосування запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою ще не надійшли до апеляційного суду, що на практиці 

спричиняє затягування розгляду справи, надмірне позбавлення особи свободи та 

тримання її під вартою. Крім того, норма ч. 1 ст. 422 КПК України не визначає, які 

саме «відповідні матеріали» витребовуються апеляційним судом для належного 

розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді по суті, що може призвести 

до неоднакового тлумачення цієї норми суддями апеляційного суду, і, як наслідок, 

до ухвалення незаконного і необгрунтованого судового рішення. 

У зв’язку із цим у ч. 1 ст. 422 КПК словосполучення «відповідні матеріали» 

варто замінити словосполученням «матеріали, що стали підставою для 

постановлення ухвали слідчого судді», а також законодавчо конкретизувати строк 

витребування цих матеріалів з суду першої інстанції та строк їх направлення до 

суду апеляційної інстанції. 

Відповідно до 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 [12]. З цього приводу у тому ж таки п. 20 листа ВССУ 

від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 деталізовано, що визначений у ч. 2 

ст. 422 КПК строк апеляційного розгляду, через використання законодавцем слова 

«розглядається», свідчить про те, що у цих часових межах суд апеляційної 

інстанції має розпочати розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді. Тобто 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3480#n3480
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran3480#n3480
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якщо в судове засідання на судовий виклик суду не з’явився учасник 

кримінального провадження, участь якого відповідно до КПК чи за рішенням суду 

є обов’язковою, суд з власної ініціативи може застосувати до неї привід або вжити 

інших заходів для забезпечення її участі в судовому засіданні та призначити судове 

засідання на інший день [365]. 

Знову ж таки, варто звернути увагу на недоліки законодавчої техніки ч. 2 ст. 

422 КПК України, оскільки подібне тлумачення норм КПК України з урахуваннями 

листа ВССУ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 фактично призводить до того, що 

строк апеляційного розгляду на ухвалу слідчого судді не обмежений кінцевим 

терміном, і особа може триматись під вартою протягом невизначеного часу 

апеляційного розгляду. В даному аспекті показовим для вітчизняного 

кримінального провадження є досвід Франції, кримінальний процес якої містить 

інститут refere-libere (термін, що перекладається як «невідкладний розгляд питання 

про свободу особи») [367, с. 357]. 

Його суть полягає в тому, що одночасно з подачею апеляції на рішення про 

взяття під варту обвинувачений має право направити клопотання про звільнення 

(ст. 187 КПК Франції), яке підлягає розгляду протягом 3-х діб. Обов’язковим 

учасником такого засідання є захисник, причому неявка належним чином 

повідомленого прокурора не є перешкодою до розгляду клопотання. Після 

заслуховування доводів сторони захисту виноситься невмотивоване рішення, яке 

оскарженню не підлягає. У разі відхилення клопотання обвинувачений 

залишається під вартою і чекає розгляду апеляційної скарги. Якщо воно 

задовольняється, рішення судді по свободах та ув’язнених скасовується й 

обвинувачений негайно звільняється [383, с. 184]. Крім того ч. 3 ст. 194 КПК 

Франції визначає, що апеляційну скаргу, що надійшла від обвинуваченого, 

захисника й цивільного позивача (потерпілого), слідча камера має розглянути в 

найкоротші строки, що не перевищують 10-ти днів. Якщо в цей строк рішення за 

скаргою не буде винесено, обвинувачений негайно звільняється з-під варти, за 

винятком випадків, коли судом були витребувані матеріали справи або наявні інші 

обставини, що перешкоджають розгляду скарги у встановлений законом строк 

[368, с. 185]. 

У німецькому кримінальному процесуальному законодавстві контроль за 
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обмеженням конституційних прав громадян здійснюється судом (дільничим 

суддею) [369, с. 16-17]. Рішення німецького дільничного судді, винесені в рамках 

досудового провадження, в т.ч. про взяття під варту, можуть бути оскаржені до 

вищого суду. Згідно зі ст.ст 306, 311 КПК ФРН скарга на рішення дільничного 

судді подається до суду, який виніс оскаржуване рішення. Вона може бути подана 

як усно (в цьому випадку заноситься до протоколу, який складає секретар суду), 

так і письмово. Особливістю розглядуваного інституту у ФРН є право дільничного 

судді, який виніс оскаржуване рішення на досудових стадіях, самостійно 

переглянути його після надходження скарги. Такий перегляд можливий, якщо у 

скарзі містяться доводи, які не розглядалися при винесенні оскаржуваного акта (ст. 

306 КПК ФРН) [368, с. 185-186]. 

З огляду на зазначений міжнародний досвід, особливо Франції, пропонуємо у 

ч. 2 ст. 422 КПК передбачити, що «розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого 

судді призначається не пізніш як через три дні після її надходження до суду 

апеляційної інстанції». При цьому, на нашу думку, варто доповнити ст. 422 КПК 

України частиною третьою наступного змісту: «Апеляційна скарга на ухвалу 

слідчого судді має бути розглянута протягом десяти днів з дня її отримання 

апеляційним судом». 

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 401 КПК визначено, що обвинувачений, який 

утримується під вартою підлягає обов’язковому виклику для участі в апеляційному 

розгляді, якщо в апеляційній скарзі порушується питання про погіршення його 

становища або якщо суд визнає обов’язковою його участь, а обвинувачений, який 

утримується під вартою, – також у разі, якщо про це надійшло його 

клопотання [12]. 

Разом з тим, обвинувачений чи підозрюваний, який утримується під вартою, 

в певних випадках з тих чи інших причин (відсутність необхідних знань, 

зловживання працівників СІЗО, проблеми поштового зв’язку тощо) не має 

можливості направити до апеляційного суду клопотання про його особисту участь 

в апеляційному розгляді, що може призвести до порушення його права на особисту 

присутність у судовому засіданні. 

Також ч. 4 ст. 401 КПК України передбачає обов’язковий виклик до 

апеляційного суду лише обвинуваченого. Питання щодо обов’язкової участі під час 
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апеляційного розгляду підозрюваного, до якого застосовано запобіжний захід у 

вигляді тримання під вартою, КПК не вирішене. Враховуючи вищевикладене, 

вважаємо за необхідне викласти ч. 4 ст. 401 КПК України у такій редакції: 

«Підозрюваний чи обвинувачений, який утримується під вартою, підлягає 

обов’язковому виклику для участі в апеляційному розгляді, якщо в апеляційній 

скарзі порушується питання про погіршення його становища або якщо суд визнає 

обов’язковою його участь, а підозрюваний чи обвинувачений, який утримується 

під вартою, – також у разі, якщо про це надійшло його клопотання або клопотання 

його захисника». 

Проблемним також є питання визначення повноважень апеляційного суду за 

наслідками розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді. Так, згідно ч. 3 

ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу 

слідчого судді суд апеляційної інстанції має право: 1) залишити ухвалу без змін; 

2) скасувати і постановити нову ухвалу. 

Відповідно до пункту 9.8 Методичних рекомендацій для адвокатів при 

застосування запобіжних заходів, в апеляційній скарзі не може бути висунута 

вимога про зміну запобіжного заходу. У цьому випадку адвокат у апеляційній 

скарзі повинен підняти питання про скасування ухвали слідчого судді та 

постановлення нової ухвали апеляційним судом [302]. 

А.Р. Туманянц, аналізуючи європейські стандарти захисту прав людини, 

виділяє низку вимог до національного законодавства, що регулює апеляційний 

перегляд судових рішень, ухвалених під час досудового розслідування, до яких 

відносить: вимогу невідкладності перегляду; вимоги до справедливої процедури 

перегляду рішень суду в апеляційній інстанції; вимоги до обґрунтованості рішення, 

ухваленого судом апеляційної інстанції. При цьому, науковець слушно відзначає, 

що в ч. 3 ст. 407 КПК не конкретизовано, яку саме ухвалу вправі постановити 

апеляційний суд за умови скасування ухвали слідчого судді суду першої інстанції. 

А відсутність єдиного підходу в застосуванні положень п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК 

призводить до прийняття апеляційними судами неоднакових рішень за 

результатами апеляційного розгляду апеляцій на ухвали слідчого судді. Ми 

погоджуємося з автором в тому, що питання щодо повноважень апеляційного суду 

за результатами розгляду апеляційних скарг на ухвали слідчих суддів має бути 
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конкретизовано на законодавчому рівні [370, с. 105]. 

Крім того, адвокат Д.В. Пономаренко вважає за доцільне використання так 

званої «подвійної апеляції», сутність якої полягає у тому, що спочатку, а саме в 

день оголошення ухвали або в наступний день після її оголошення, апеляційна 

скарга подається захисником, і має бути розглянута на третій день після подачі 

апеляційної скарги. У разі відмови в задоволенні апеляційної скарги захисника – 

ухвала слідчого судді залишається без змін. Однак, підозрюваний, ще не 

скористався своїм правом на апеляційне оскарження і після ухвалення рішення за 

апеляційною скаргою захисника подає свою апеляційну скаргу (підготовлену 

захисником). Таким чином, апеляційний суд зобов’язаний відкрити апеляційне 

провадження за апеляційною скаргою підозрюваного, так як останній не 

скористався своїм правом на апеляцію [244]. 

На нашу думку, подання таких «подвійних апеляцій» є досить креативним 

елементом захисту на стадії оскарження ухвал слідчих суддів, в тому числі, про 

обрання чи про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Водночас, ефективність подання таких апеляцій на практиці є досить 

сумнівною, оскільки, по-перше, розгляд апеляційної скарги в суді апеляційної 

інстанції, як правило, відкладається до того моменту поки в апеляційний суд із 

суду першої інстанції не надійдуть матеріали про обрання запобіжного заходу, і 

тоді всі апеляції будуть долучені до одного апеляційного провадження; а, по-друге, 

за наявності рішення апеляційного суду про відмову в задоволенні першої апеляції, 

доволі сумнівним є той факт, що інша колегія цього ж апеляційного суду, по цій же 

справі прийме протилежне рішення. 

Також варто відмітити, що відповідно до Звіту за результатами моніторингу 

застосування судами КПК України, майже у половині випадків під час 

проголошення рішень апеляційного суду про відмову в задоволенні апеляційних 

скарг сторони захисту суд не дав спростувань аргументам адвокатів, що не 

відповідає вимогам ст. 419 КПК України [364]. 

Варто також відзначити, що чинним законодавством України взагалі не 

передбачено ефективних засобів правового захисту від неналежних умов тримання 

під вартою. 17 червня 2015 року Міністерство юстиції України спільно з Комітетом 

міністрів Ради Європи було проведено круглий стіл з метою обговорення 



186 

можливих шляхів забезпечення превентивних та компенсаційних засобів правового 

захисту від неналежних умов тримання під вартою, в ході якого обговорені 

питання щодо можливості застосування в Україні превентивних та компенсаційних 

засобів юридичного захисту, запровадження посади спеціального судді, вибору 

форми судочинства, що буде найкраще підходити для надання ув’язненим 

можливості отримати відшкодування у зв’язку зі скаргами на умови тримання під 

вартою в Україні, ухвалення спеціального законодавчого акта, який передбачатиме 

превентивні та компенсаційні засоби юридичного захисту для оскарження умов 

тримання під вартою тощо [371]. 

Ми погоджуємося із тим, що впровадження у кримінальне процесуальне 

законодавство України превентивних та компенсаційних засобів юридичного 

захисту від неналежних умов тримання під вартою є нагальною необхідністю, адже 

в умовах ізоляції від суспільства рівень дієздатності людини істотно знижується та 

збільшується рівень її вразливості від протиправних дій уповноважених службових 

осіб. Однак у чинному законодавстві Україні на сьогоднішній день не передбачено 

ефективних засобів правового захисту від неналежних умов тримання під вартою, 

що зумовлює проблему нормативно-правової невизначеності у даній сфері. Разом з 

тим, проблема захисту прав і свобод підозрюваного, взятого під варту, в аспекті 

реалізації права на оскарження неналежних умов тримання під вартою до цього 

часу залишається не дослідженою. 

Умови і порядок тримання під вартою, права та обов’язки осіб, які 

тримаються під вартою (ув’язнених), визначені нормами Закону України «Про 

попереднє ув’язнення» № 3352-XII від 30.06.1993 р. (далі – Закон № 3352-XII), 

Правилами внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної кримінально-

виконавчої служби, затвердженими наказом Міністерства юстиції України № 460/5 

від 18.03.2013 р. (далі – Правила), Інструкцією про порядок і умови тримання 

засуджених, узятих під варту та затриманих військовослужбовців, затвердженого 

Наказом Міністерства оборони України № 656 від 26.09.2013 р. 

Однак, незважаючи на нормативне визначення правових стандартів щодо 

умов тримання під вартою, на практиці у СІЗО допускаються суттєві порушення 

прав ув’язнених, найбільш типовими з яких є: недостатня площа камер, в яких 

утримуються особи; переповненість камер та незабезпечення умов приватності; 
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порушення санітарно-гігієнічних умов щодо освітлення, температури, 

провітрювання тощо; неналежне медичне забезпечення; порушення правил 

роздільного тримання; нелюдське і таке, що принижує честь і гідність поводження 

із ув’язненими тощо [372, с. 72-73]. 

Разом з тим, пунктом 3.1 Правил визначено, що ув’язнені, які тримаються в 

СІЗО, користуються всіма правами людини і громадянина, передбаченими 

Конституцією України, за винятком обмежень, визначених законодавством 

України і встановлених ухвалою слідчого судді (суду) або вироком суду. 

Відповідно до пп. 12 п. 4.1 Правил, ув’язнені мають право звертатися із скаргами, 

заявами та листами до державних органів і посадових осіб у порядку, 

установленому ст. 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення» [373]. 

Стаття 13 Закону № 3352-XII виділяє 2 змістовні категорії скарг ув’язнених, 

які відрізняються між собою за порядком їх розгляду, а саме: скарги, пов’язані з 

кримінальним провадженням, і скарги, не пов’язані з кримінальним провадженням 

[37]. Зокрема частинами 2 та 6 ст. 13 № 3352-XII визначено, що скарги, заяви, 

клопотання і листи (кореспонденція) осіб, взятих під варту, переглядає 

адміністрація місця попереднього ув’язнення, за винятком випадків, передбачених 

цією статтею. Скарги з питань, не пов’язаних з кримінальним провадженням, 

розглядаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення або надсилаються за 

належністю в порядку, встановленому законом [37]. 

Втім, у ст. 13 Закону № 3352-XII взагалі не передбачено порядку оскарження 

умов тримання під вартою, оскарження дій адміністрації та працівників СІЗО, що 

вважаємо суттєвим недоліком чинного законодавства. Враховуючи загальні 

формулювання ст. 13 Закону № 3352-XII та власний досвід адвокатської практики 

автора приходимо до висновку, що скарги ув’язнених на умови тримання під 

вартою в переважній більшості розглядає безпосередньо адміністрація СІЗО. 

Також у ст. 22 Закону № 3352-XII визначено, що нагляд за додержанням 

законів у місцях попереднього ув’язнення здійснюється прокурором шляхом 

реалізації повноважень щодо нагляду за додержанням законів при виконанні 

судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 

громадян [37]. 
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Водночас, у Листі виконуючого обов’язки Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини від 03.04.2015 р. № 12.0.1-9/2194 

звертається увага на те, що як адміністративні, так і суди загальної юрисдикції 

стверджують про непідсудність їм справ за скаргами ув’язнених щодо неналежних 

умов тримання під вартою, а повноваження Державної пенітенціарної служби 

України щодо розгляду скарг засуджених на відмову у переведенні їх до іншої 

установи виконання покарань є надзвичайно дискреційними і також не 

забезпечують ефективного засобу юридичного захисту [374]. 

Водночас ЄСПЛ неодноразово встановлював порушення Україною статей 3, 

13 Конвенції у зв’язку з відсутністю на національному рівні ефективних засобів 

правового захисту при розгляді скарг осіб на неналежні умови тримання під 

вартою, оскільки, згідно практики ЄСПЛ, існуюче в Україні законодавство та 

адміністративна практика не забезпечують реального та ефективного розгляду 

відповідних скарг і вжиття у зв’язку з цим необхідних заходів. Зокрема, до такого 

висновку ЄСПЛ приходив у рішеннях від 28.03.2006 р. у справі «Мельник проти 

України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01; від 2510.2007 р. у справі 

«Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06; рішення від 

10.12.2009 р. у справі «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), заява 

№ 43707/07; рішення від 14.10.2010 р. у справі «Логвиненко проти України» 

(Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07; рішення від 12.01.2012 р. у справі «Іглін 

проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05; від 16.02.2012 р. у справі 

«Бєляєв та Дігтяр проти України» (Belyaev and Digtyar v. Ukraine), заяви 

№16984/04 і № 9947/05; рішення 21.10.2010 р. у справі «Пєтухов проти України» 

(Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02; рішення від 12.01.2012 р. у справі 

«Устьянцев проти України» (Ustyantsev v. Ukraine); рішення від 17.10.2013 р. у 

справі «Таран проти України» (Taran v. Ukraine), заява № 31898/06 тощо. 

У своїх рішеннях стосовно умов тримання під вартою в Україні (наприклад, 

справи «Мельник, Яковенко та інші проти України»), ЄСПЛ звертав увагу на те, 

що передбачені українським законодавством засоби правового захисту не можуть 

вважатися ефективними у розумінні статті 13 КЗПЛ. Зокрема, ЄСПЛ встановив, що 

розгляд відповідних скарг українською прокуратурою не може вважатися 

ефективним засобом правового захисту з різних причин, вказаних у наведених 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU50K02U.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MU50K02U.html
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рішеннях (наприклад, рішення Суду у справах Коваля, Невмержицького та Салова 

проти України). Так само подання відповідних скарг до пенітенціарної служби не є, 

на думку ЄСПЛ, ефективним засобом правового захисту у значенні статті 13 

Конвенції («Ананьєв проти Росії», §§ 100-101). По суті, цей орган відповідає за 

різні пенітенціарні установи, які існують в Україні, а тому розгляд ним відповідних 

скарг видається ілюзорним засобом правового захисту [375, с. 3]. 

У рішенні від 23.10.2014 р. у справі «Вінтман проти України» (Заява 

№ 28403/05) ЄСПЛ констатував, що для того, щоб бути ефективним, засіб 

юридичного захисту має бути незалежним від будь-якої дискреційної дії 

державних органів влади; бути безпосередньо доступним для тих, кого він 

стосується; спроможним запобігти виникненню або продовженню стверджуваного 

порушення чи забезпечити належне відшкодування за будь-яке порушення, яке вже 

мало місце. Водночас, відсутності ясності як у законодавстві, так і в судовій 

практиці стосовно підсудності адміністративним судам рішень пенітенціарних 

органів про переведення засуджених з однієї колонії до іншої достатньо, щоб 

показати Суду, що зазначений засіб юридичного захисту не може вважатися 

«ефективним» ані в теорії, ані на практиці [376]. 

Результати проведеного нами анкетування двохсот адвокатів Київської 

області та м. Києва, свідчать про те, що 64 % відсотки опитаних адвокатів 

(128 осіб) повідомили про те, що, на їхню думку, у законодавстві України відсутні 

дієві засоби правового захисту від неналежних умов тримання під вартою. 

У власній адвокатській практиці автора мав місце випадок, коли при розгляді 

кримінальної справи по обвинуваченню чотирьох осіб у вчиненні злочинів, 

передбачених п. 4 ст. 187, п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 185 КК України, 

у підзахисної, яка утримувалась під вартою більше 5 (п’яти) років в період 

перебування в Київського СІЗО № 3 було діагностовано вірусні гепатити «В», «С» 

та вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Стороною захисту до матеріалів справи були 

долучені листи Київського СІЗО № 3, згідно яких медична частина СІЗО 

відноситься до лікувально-профілактичних закладів, де надається лише первинна 

медична допомога, а надання спеціалізованої та висококваліфікованої медичної 

допомоги, якої потребують хворі на зазначені вірусні інфекції, в умовах медичної 

частини не передбачене. Разом з тим, незважаючи на зазначені обставини, у 
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задоволенні численних клопотань сторони захисту про зміну запобіжного заходу та 

про переведення підзахисної до спеціалізованої лікарської установи Міністерства 

охорони здоров’я України було відмовлено, і підзахисна продовжувала  

утримуватись під вартою в умовах, несумісних зі станом її здоров’я, не маючи 

можливості отримувати потрібне лікування та будучи позбавленою реальних 

правових засобів захисту від неналежних умов утримання під вартою. 

Таким чином, на сьогодні у вітчизняній правовій системі ще не має чіткого 

механізму, куди може поскаржитися ув’язнений у разі, коли його умови тримання 

під вартою є неналежними [377]. 

Тому, на даний час, є актуальним впровадження у законодавство України 

системи ефективних превентивних та компенсаційних засобів правового захисту 

від неналежних умов тримання під вартою. 

Автори попереднього експертного висновку щодо оскарження умов 

тримання під вартою в Україні, складеного колишнім президентом Комітету з 

запобігання катуванням Ради Європи Мауро Пальмою та членом цього Комітету 

Хуаном Мігелем Расканьєресом слушно відзначають, що процедура 

функціонування превентивних і компенсаційних засобів правового захисту при 

оскарженні умов тримання під вартою повинна відповідати наступним критеріям: 

1) відрізнятись незначним формалізмом та належати до компетенції суду або 

іншого органу, який міг би мати певні відомості про умови тримання під вартою, а 

також повноваження щодо прийняття рішень; 2) бути достатньо швидкою, а тому 

орган влади має невідкладно вжити заходів для усунення можливих порушень 

статті 3 КЗПЛ в найкоротші строки; 3) рішення компетентного органу щодо 

застосування превентивного засобу має підлягати виконанню незалежно від його 

оскарження [375, с. 19-20]. 

З метою створення в Україні ефективного правового механізму оскарження 

умов тримання під вартою 08.07.2016 р. до Верховної Ради України було внесено 

проект Закону № 4936 «Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з 

катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або 

покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту 

пенітенціарних суддів» (далі – Проект) [378]. Цим Проектом передбачається 

створення превентивних та компенсаційних заходів у зв’язку з неналежним 
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поводженням щодо засуджених та взятих під варту осіб, закріплення їх видів та 

визначення процедури застосування. Також передбачається створення інституту 

пенітенціарного судді, який буде відповідальним за вирішення скарг ув’язнених. 

Згідно зі ст. 1 Проекту превентивними заходами є дії, що вживаються на 

підставі відповідного рішення пенітенціарного судді та спрямовані на припинення 

або попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання; компенсаційними заходами є дії, що вживаються на 

підставі відповідного рішення пенітенціарного судді та спрямовані на 

відшкодування жертвам катувань або нелюдського чи такого, що принижує 

гідність, поводження або покарання фізичної та (або) моральної шкоди [393]. 

Статтею 4 Проекту передбачено, що превентивні заходи можуть полягати у 

скасуванні рішень адміністрації установи виконання покарання чи попереднього 

ув’язнення, а також у рішенні зобов’язати відповідальних посадових осіб: змінити 

установу попереднього ув’язнення чи виконання покарання, в якій утримується 

особа, взята під варту, чи засуджений; змінити приміщення, в якому утримується 

засуджений чи особа, взята під варту, в тому числі шляхом поміщення в одиночну 

камеру або в іншу структурну дільницю установи; повністю або частково 

відремонтувати чи обладнати будь-яке приміщення, в якому утримується 

засуджений чи особа, взята під варту, його дезінфекції, дезінсекції чи дератизації, 

або припинити експлуатацію такого приміщення; здійснювати належне 

харчування, речове чи гігієнічне забезпечення; здійснити належне медичне 

забезпечення, в тому числі шляхом переведення до необхідного медичного закладу 

незалежно від його підпорядкування; не допускати у подальшому певних рішень, 

дій чи бездіяльності; вжити інших заходів індивідуального характеру, які є 

необхідними для недопущення або припинення порушення прав ув’язнених [378]. 

Також у Проекті передбачено сутність компенсанційних заходів (ст. 5), а 

пенітенціарним суддею, згідно Проекту, є суддя суду першої інстанції, який 

уповноважений здійснювати правосуддя у відповідності до КПК України та інших 

законів України в окремих категоріях справ осіб, які тримаються в установах 

попереднього ув’язнення та виконання покарань, а також звільнених із цих установ 

осіб, головною формою роботи якого є судові засідання в установі попереднього 

ув’язнення чи виконання покарання [378]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T124651.html
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Також у Проекті визначено, що провадження у справах про застосування 

превентивних та компенсаційних заходів здійснюється в порядку кримінального 

судочинства, з урахуванням положень законопроекту (ст. 6 Проекту). Законопроект 

визначає також підсудність справ із застосування превентивних та компенсаційних 

заходів.  

Прогресивним є положення Проекту, згідно якого з метою перевірки підстав 

для застосування превентивних заходів, фіксування доказів порушень, 

пенітенціарний суддя зобов’язаний здійснювати особистий візит до установи 

попереднього ув’язнення чи виконання покарань та до приміщень, який стосується 

клопотання про застосування превентивних заходів. Крім того, законопроект 

врегульовує питання щодо збору та використання доказів відповідних порушень у 

зв’язку із застосуванням компенсаційних заходів.  

Проектом передбачається також внести зміни до Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів», яким передбачити, що пенітенціарний суддя 

обирається з числа суддів місцевого загального суду, і здійснює повноваження в 

окремих категоріях справ осіб, які взяті під варту, засуджених, а також звільнених 

із цих установ осіб. Також передбачається викласти новій редакції ст. 537 КПК 

України, якою передбачити питання, які можуть вирішуватися пенітенціарним 

суддею чи судом під час тримання під вартою або виконання вироків, доповнити 

КПК України статтею 538-1, якою визначити питання, які вирішуються 

пенітенціарним суддею після звільнення з-під варти або від покарання чи його 

відбування, а такж викласти у новій редакції ст. 539 КПК України, якою 

передбачити порядок вирішення судом чи суддею питань, які виникають під час 

тримання під вартою або виконання вироків [378]. 

Вважаємо, що також необхідно звернути увагу на відсутність у чинному КПК 

України можливості касаційного оскарження ухвал слідчих суддів про обрання та 

продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. КПК 

1960 року також не передбачав можливості касаційного оскарження ухвал про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У зв’язку із цим 

А.П. Іванов відмічає, що суди загальної юрисдикції не можуть привести свою 

судову практику у відповідність із судовим рішенням Верховного Суду України, 

оскільки таких немає взагалі через відсутність інституту касаційного оскарження 
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застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. При цьому для 

вироблення єдиного підходу до позбавлення особи свободи, що суттєво обмежує 

права людини, на думку автора, необхідно ввести інститут касаційного оскарження 

ухвал про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою [379]. 

Як свідчить проведене нами соціологічне опитування адвокатів, 165 із 

200 опитаних нами адвокатів, тобто 82,5% із загальної кількості анкетованих, 

вважають за необхідне запровадження можливості перегляду в касаційному 

порядку ухвал слідчих суддів про обрання та продовження строку дії запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою. 

Ми погоджуємося із думкою про необхідність запровадження у КПК України 

інституту касаційного оскарження ухвал свідчих слідчих суддів про застосування 

запобіжного заходу, та пропозицією внесення відповідних змін до ст. 424 КПК 

України. У зв’язку із цим вважаємо за необхідне внести зміни до частини 4 ст. 424 

КПК України шляхом викладення її у такій редакції: «У касаційному порядку 

можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді, суду про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою, продовження строків тримання під вартою».  

Таким чином, приходимо до висновку, що запровадження в України дієвої 

системи превентивних та компенсаційних засобів правового захисту від 

неналежних умов тримання під вартою, а також введення до кримінального 

процесу України спеціального суб’єкта – пенітенціарного судді сприятиме 

підвищенню гарантій прав осіб, взятих під варту, на оскарження неналежних умов 

тримання під вартою та вирішенню проблеми правової невизначеності у даній 

сфері, що в підсумку матиме наслідком зменшення кількості рішень ЄСПЛ проти 

України з питань відсутності у вітчизняному законодавстві ефективного механізму 

захисту прав ув’язнених від неналежних умов тримання під вартою. 

 

Висновки до розділу 3  

 

1. Зміст діяльності захисника при застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою складається із 5 (п’яти) основних аспектів: 

1) конфіденційне побачення і встановлення психологічного контакту з 

підозрюваним; 2) збирання доказів, які спростовують підозру та  можуть сприяти 
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відмові в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою; 3) отримання клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та роз’яснення 

підозрюваному процедури його розгляду та наслідків застосування; 

4) безпосередня участь в розгляді слідчим суддею клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 5) оскарження ухвали слідчого 

судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

2. Важливим напрямком вдосконалення ефективності захисту при 

обранні, продовженні та зміні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є 

запровадження можливості та надання нормативно-правової регламентації 

процедурі подання та розгляду письмових заперечень підозрюваного, 

обвинуваченого, захисника проти застосування запобіжного заходу, у яких 

викладаються доводи стосовно незаконності, необґрунтованості і невмотивованості 

клопотання слідчого, прокурора, відсутність підстав для його застосування, 

можливість застосування більш м’якого  запобіжного заходу. 

3. Обрання, продовження та зміна (в т.ч. скасування) запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою здійснюється виключно на підставі допустимих 

доказів, у зв’язку із чим обґрунтовується необхідність надання слідчому судді 

повноважень щодо визнання недопустимими доказів при вирішенні питання про 

обрання, продовження чи зміну запобіжного заходу. Важливим напрямком 

зміцнення дієвості механізму захисту при продовженні строків тримання під 

вартою є закріплення обов’язку слідчого судді вказувати в ухвалі про продовження 

строку тримання під вартою докази на підтвердження кожної із встановлених 

судом обставин, передбачених частиною 3 ст. 199 КПК України. 

4. Відсутність ефективних засобів правового захисту від неналежних 

умов тримання під вартою зумовлює впровадження у кримінальне процесуальне 

законодавство України  превентивних та компенсаційних засобів юридичного 

захисту від неналежних умов тримання під вартою, в тому числі запровадженні 

інституту пенітенціарного судді. Діяльність захисника при оскарженні 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою полягає в 

оскарженні а) ухвали слідчого судді про обрання та продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; б) діянь уповноважених 
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службових осіб, пов’язаних із порушенням прав ув’язненого, та умов тримання під 

вартою. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо розкриття змісту і сутності  

захисту прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, 

що відповідають вимогами наукової новизни, та спрямовані на удосконалення 

механізму захисту при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, зокрема:  

1. Визначено, що кримінальне процесуальне затримання, враховуючи 

високий ступінь правообмежень прав підозрюваного, займає особливе місце і 

відіграє важливу роль в системі заходів кримінального процесуального примусу, і 

виражається у короткочасному позбавленні свободи особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину, за яке може бути призначене покарання у вигляді позбавлення 

волі, з метою з’ясування її причетності до вчиненого кримінального 

правопорушення та припинення її злочинної діяльності, запобігання втечі чи 

переховування від органу досудового розслідування, прокуратури та суду, 

приховування, пошкодження або знищення нею доказів. 

Затримання підозрюваного є самостійним заходом кримінального 

процесуального примусу, який застосовується в порядку та з підстав,  визначених 

КПК України, з метою з’ясування причетності затриманої особи до вчиненого 

кримінального правопорушення та припинення її злочинної діяльності, запобігання 

втечі чи переховування від органу досудового розслідування, прокуратури та суду, 

приховування, пошкодження або знищення нею доказів. З метою забезпечення 

реалізації права підозрюваного на ефективний та дієвий захист його прав при 

затриманні необхідно усунути правозастосовчу плутанину у визначенні 

кримінального процесуального затримання, нормативно закріпивши його як 

самостійний захід кримінального процесуального примусу, та визначити його мету. 

2. Аргументовано, що тримання під вартою є винятковим запобіжним 

заходом, який застосовується до підозрюваних, вказаних у ч. 2 ст. 183 КПК 

України, за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ними злочину, ризиків, 

передбачених ст. 177 КПК України, і  за умови, що прокурор доведе, що жоден із 

більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, вказаним у ст. 177 
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КПК України. 

Розглядаючи сутність тримання під вартою, як виняткового запобіжного 

заходу, приходимо до висновку, що подальші наукові розробки в цьому напрямку 

необхідно спрямувати на удосконалення нормативного визначення поняття 

тримання під вартою. Крім того, необхідним є нормативне закріплення і 

розмежування понять «обрання» та «застосування» запобіжного заходу, що  з 

однієї сторони, підвищить значимість процедури саме обрання запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою, що застосовується лише за ухвалою слідчого судді, 

суду; а з іншої – виокремить процесуальну діяльність уповноважених службових 

осіб щодо застосування тримання під вартою від повноважень слідчого судді, суду 

в цьому напрямі. 

3. Констатовано, що захист при затриманні та застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою є складовою і нерозривною частиною 

діяльності захисника проти висунутої підозри чи пред’явленого обвинувачення у 

конкретному кримінальному провадженні, яка має свої специфічні особливості, 

обумовлені її предметом, що дозволяє її виокремлювати, та в певній мірі 

розглядати її як відносно самостійний напрямок діяльності захисника.  

Предметом захисту при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою є діяльність захисника, спрямована на спростування 

законності та обґрунтованості застосування затримання та тримання під вартою. 

Суб’єктами здійснення такого виду захисту, поряд із затриманою особою та 

підозрюваним, є також залучений у встановленому законом порядку професійний 

захисник-адвокат. Метою такого виду захисту є недопущення необґрунтованого та 

незаконного процесуального примусу до підозрюваного при затриманні та 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

4. Визначено, що за своїм правовим характером і наслідками рішення ЄСПЛ 

сприяють ефективному відновленню порушеного права. У зв’язку із цим їх реальне 

втілення в практичну площину забезпечує дотримання засади верховенства права і 

законності в кримінальному провадженні, що є запорукою ефективності 

досягнення його завдань і мети. З метою забезпечення практичного застосування 

зазначених положень у практичній діяльності правоохоронних органів, слідчих 

суддів та судів при затриманні, обранні та застосування запобіжного заходу у 
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вигляді тримання під вартою запропоновано внести зміни до КПК України, 

відповідно до яких при вирішенні питання про обрання та продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою врахування практики ЄСПЛ є 

обов’язковим. 

5. Аргументовано, що участь захисника при застосуванні затримання – 

складова, нерозривна частина діяльності захисника в цілому по конкретному 

провадженню. Разом з цим захист при затриманні утворює специфічну і відносно 

самостійну захисну діяльність у кримінальному судочинстві, безпосереднім 

предметом якої виступає захист від порушення конституційних та інших прав  

затриманого, а її метою – недопущення порушення  цих прав та сприяння 

законному та обґрунтованому застосуванню затримання. 

Особливості здійснення захисту прав підозрюваного при затриманні 

охарактеризовано через повноваження адвоката-захисника, які він може 

використовувати в ході захисту затриманої особи, до яких належать: 1) мати з 

підозрюваним конфіденційне побачення; 2) збирати відомості про факти, що 

можуть бути використані як докази, необхідні для здійснення захисту затриманої 

особи; 3)  брати участь у допиті підозрюваного та інших слідчих, процесуальних 

діях, які здійснюються за участю затриманої особи; 4) ознайомлюватися з 

протоколом затримання, протоколами слідчих дій, які проводились відносно 

підозрюваного; 5) подавати заяви, клопотання та відводи; 6) подавати скарги на дії 

чи бездіяльність та рішення уповноваженої службової особи, яка здійснила 

затримання, слідчого та прокурора; 7) використовувати інші, не заборонені чинним 

законодавством засоби і способи захисту прав затриманої особи.  

Захист від незаконного та необґрунтованого затримання, складається з двох 

основних етапів: 1) перший етап утворює діяльність захисника під час затримання 

підозрюваного; 2) другий етап пов’язаний з оскарженням захисником дій, рішень 

або бездіяльності уповноважених осіб, пов'язаних із затриманням. 

6. Встановлено, що перевірка законності затримання може відбуватися у 

таких формах: а) звернення до прокурора із клопотанням (заявою) про перевірку 

законності затримання в порядку нагляду за додержанням законів під час 

проведення досудового розслідування (ч. 2 ст. 36 КПК); б) звернення зі скаргою на 

незаконне затримання під час підготовчого провадження у суді (ч. 2 ст. 303 КПК); 
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в) звернення до слідчого судді із клопотанням (заявою) про визнання затримання 

необґрунтованим та звільнення підозрюваного (ст. 206 КПК). Зазначено, що 

остання форма оскарження, попри всю свою процесуальну недосконалість, є 

найбільш ефективною. 

Відмічено, що предметом скарги захисника при оскарженні незаконного і 

необґрунтованого затримання є дії та рішення уповноваженої службової особи, що 

здійснила затримання, або слідчого, пов’язані із затриманням підозрюваного, а 

підставою для подання такої скарги – порушення прав затриманої особи. 

Сформульовано пропозиції із внесення змін до КПК України, відповідно до 

яких пропонується наділити слідчого суддю повноваженнями відмовляти у 

застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо під час 

розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу буде встановлено, що 

затримання підозрюваного (обвинуваченого) є незаконним. Крім того, 

обґрунтовано положення про необхідність апеляційного оскарження ухвал слідчих 

суддів, постановлених в порядку ст. 206 КПК України. 

7. Констатовано, що зміст діяльності захисника при застосуванні запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою складається із 5 (п’яти) основних аспектів: 

1) конфіденційне побачення і встановлення психологічного контакту з 

підозрюваним; 2) збирання доказів, які спростовують підозру та  можуть сприяти 

відмові в задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою; 3) отримання клопотання слідчого, прокурора про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та роз’яснення 

підозрюваному процедури його розгляду та наслідків застосування; 4) 

безпосередня участь в розгляді слідчим суддею клопотання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; 5) оскарження ухвали слідчого 

судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Визначено, що важливим напрямком вдосконалення ефективності захисту 

при обранні, продовженні та зміні запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою є запровадження можливості та надання нормативно-правової 

регламентації процедурі подання та розгляду письмових заперечень 

підозрюваного, обвинуваченого, захисника проти застосування запобіжного 

заходу, у яких викладаються доводи стосовно незаконності, необґрунтованості і 
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невмотивованості клопотання слідчого, прокурора, відсутність підстав для його 

застосування, можливість застосування більш м’якого  запобіжного заходу. 

8. Визначено, що обрання, продовження та зміна (в т.ч. скасування) 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою здійснюється виключно на 

підставі допустимих доказів, у зв’язку із чим обґрунтовується необхідність надання 

слідчому судді повноважень щодо визнання недопустимими доказів при вирішенні 

питання про обрання, продовження чи зміну запобіжного заходу. Важливим 

напрямком зміцнення дієвості механізму захисту при продовженні строків 

тримання під вартою є закріплення обов’язку слідчого судді вказувати в ухвалі про 

продовження строку тримання під вартою докази на підтвердження кожної із 

встановлених судом обставин, передбачених частиною 3 ст. 199 КПК України. 

9. Доведено, що відсутність ефективних засобів правового захисту від 

неналежних умов тримання під вартою зумовлює впровадження у кримінальне 

процесуальне законодавство України  превентивних та компенсаційних засобів 

юридичного захисту від неналежних умов тримання під вартою, в тому числі 

запровадженні інституту пенітенціарного судді. Діяльність захисника при 

оскарженні застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

полягає в оскарженні а) ухвали слідчого судді про обрання та продовження строку 

дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; б) діянь уповноважених 

службових осіб, пов’язаних із порушенням прав ув’язненого, та умов тримання під 

вартою. 

10. Визначено напрями подальших наукових розробок в сфері захисту прав 

підозрюваного при обранні, продовженні та скасуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, а саме: розробка та впровадження у КПК України 

можливості касаційного оскарження ухвал слідчих суддів про застосування 

запобіжного заходу у виді взяття під варту. Крім того, аргументовано, що у КПК 

України та Законі України «Про національну поліцію» необхідно надати детальну 

правову регламентацію фактичного затримання підозрюваного та визначити 

порядок його доставлення до органу досудового розслідування. З метою 

вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України 

щодо забезпечення прав підозрюваного при затриманні та застосуванні 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою запропоновано внести зміни в 
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ст. ст. 3, 42, 45, 52, 87, 89, 176, 178, 184, 191, 194, 199, 200, 201, 206, 207, 208, 213, 

309, 401, 422, 424 КПК України. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

АНКЕТА 

для проведення опитування адвокатів з проблем застосування 

затримання та тримання під вартою у кримінальному провадженні України 

Шановні колеги !  

У зв’язку із проведенням дисертаційного дослідження на тему «Особливості 

захисту прав підозрюваного при затриманні та застосуванні запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою» просимо вас ознайомитися та надати відповідь з 

питань, які стосуються вашої професійної діяльності з проблем затримання та 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ваші думки і 

пропозиції будуть опрацьовані й використані у вказаному науковому дослідженні. 

Щиро вдячні за надану допомогу 

 

1. У якому порядку Ви, як правило, вступаєте у справу для захисту 

прав та законних інтересів підозрюваного при затриманні останнього? 
на підставі постанови слідчого, прокурора; 

на прохання затриманого (по телефону, тощо); 

на підставі договору із членами сім’ї чи родичами затриманого; 

ваш варіант ____________________________________________.  

 

2. З якого моменту Ви здійснюєте захист при затриманні 

підозрюваного?  

з моменту фактичного затримання («фізичного захоплення») особи;  

з моменту доставлення затриманого до органу досудового розслідування;  

з моменту складення протоколу затримання; 

безпосередньо перед першим допитом підозрюваного; 

після першого допиту підозрюваного;  

ваш варіант _______________________________________.  

 

3. З якого моменту у Вашій практиці сторона обвинувачення 

переважно обраховує строк затримання підозрюваного? 

з моменту фактичного затримання («фізичного захоплення») особи;  

з моменту доставлення затриманого до органу досудового розслідування;  

з моменту складення протоколу затримання;  

ваш варіант ____________________________________________.  

 

4. Як часто у своїй діяльності Ви стикаєтесь з порушенням строків 

затримання підозрюваного? 

систематично; 

в одиничних випадках;  

ніколи; 

ваш варіант ___________________________________________.  

 

5. Які із перелічених видів порушень допускаються органами 

досудового розслідування під час застосування кримінального процесуального 

затримання?  
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 затримання без законних підстав уповноваженою службовою особою;  

 порушення строків затримання;  

 порушення права на захист; 

 не проведення реєстрації затримання;  

 затримання без складання протоколу про затримання;  

 неповідомлення про затримання близьких родичів та членів сім’ї 

затриманого;  

 застосування до затриманого тортур, фізичного та психологічного тиску;  

 неповідомлення підозрюваному підстав затримання;  

ваш варіант___________________________________________.  

 

6. Чи забезпечують органи досудового розслідування право 

захисника та підозрюваного мати конфіденційне побачення один з одним до 

першого допиту підозрюваного? 

забезпечують завжди;  

іноді не забезпечують;  

не забезпечують систематично;  

ваш варіант ____________________________________________.  

 

7. Чи вважаєте ви ефективним засобом правового захисту прав та 

законних інтересів затриманого (ув’язненого) звернення до слідчого судді із 

заявою про перевірку обґрунтованості затримання в порядку ст. 206 КПК 

України?  

так, вважаю цей засіб ефективним; 

вважаю, цей засіб захисту прогресивним, але не досконалим;  

ні, вважаю це засіб захисту неефективним; 

ваш варіант ____________________________________________.  

 

8. У який момент сторона обвинувачення надає вам для 

ознайомлення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою чи продовження строку тримання під вартою?  

за 3 (три) години до розгляду клопотання слідчим суддею (ч. 2 ст. 184 

КПК); 

безпосередньо під час розгляду клопотання слідчим суддею;  

після винесення слідчим суддею ухвали про застосування (продовження) 

запобіжного заходу;  

не надає взагалі, оскільки копія клопотання надається лише 

підозрюваному;  

ваш варіант____________________________________________. 

 

9. Чи потрібно, на вашу думку, в цілях ефективного захисту 

підозрюваного збільшити термін, протягом якого сторона обвинувачення 

зобов’язана надати стороні захисту копію клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

ні, не потрібно, оскільки 3-годинний термін, передбачений ч. 2 ст. 184 

КПК, є цілком достатнім для належної підготовки до ефективного захисту; 

так, потрібно збільшити мінімум до 10 годин до моменту розгляду 

клопотання;  
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так, потрібно збільшити мінімум до 24 годин до моменту розгляду 

клопотання; 

ваш варіант_______________________________________________. 

 

10. Як часто у вашій практиці слідчі судді належним чином 

вмотивовують у своїх ухвалах необхідність застосування до підозрюваного 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

належним чином не вмотивовують ніколи; 

вмотивовують менш ніж у 5 % випадках;  

вмотивовують у 5-10 % випадках;  

вмотивовують у 11-50 % випадках;  

вмотивовують у більш як 50 % випадках;  

вмотивують майже завжди; 

ваш варіант______________________________________________.  

 

11. Як часто у вашій практиці слідчі судді застосовують Європейську 

конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод при розгляді 

клопотання про обрання чи продовження строку дії запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою?  

не застосовують ніколи; 

застосовують менш ніж у 5 % випадках;  

застосовують у 5-10 % випадках;  

застосовують у 11-50 % випадках;  

застосовують у більш як 50 % випадках;  

застосовують майже завжди;  

ваш варіант _______________________________________________. 

 

12. Чи вважаєте ви необхідним запровадження можливості перегляду 

в касаційному порядку ухвал слідчих суддів про обрання чи продовження 

строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою?  

ні, не вважаю необхідним;  

так, вважаю необхідним.  

 

13. Який із перелічених нижче способів оскарження неналежних умов 

тримання під вартою, на Вашу думку, є ефективним для захисту?  

подання скарги до адміністрації установи попереднього ув’язнення;  

подання скарги слідчому судді в порядку, передбаченому ст. 206 КПК 

України;  

подання до суду цивільно-правового чи адміністративного позову з 

вимогами до установи попереднього ув’язнення;  

звернення до Європейського суду з прав людини;  

жодного, адже у законодавстві Україні відсутні дієві засоби правового 

захисту від неналежних умов тримання під вартою. 

ваш варіант _______________________________________________. 

17 лютого 2017 р. 
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Додаток 2 

Результати 

опитування адвокатів з проблем застосування затримання та тримання 

під вартою у кримінальному провадженні України 

Результати анкетування, проведеного серед 200 адвокатів з проблем 

застосування затримання та тримання під вартою у кримінальному провадженні 

України показати наступне:  

Питання % Кількість 

1. У якому порядку Ви, як правило, вступаєте у справу для захисту 

прав та законних інтересів підозрюваного при затриманні останнього? 

- на підставі постанови слідчого, прокурора; 44 88 

- на прохання затриманого (по телефону, тощо); 33 66 

- на підставі договору із членами сім ї чи родичами 

затриманого; 

79,5 159 

- Ваш варіант. 2 4 

2. З якого моменту Ви здійснюєте захист при затриманні 

підозрюваного? 

- з моменту фактичного затримання («фізичного 

захоплення») особи; 

15,5 31 

- з моменту доставлення затриманого до органу 

досудового розслідування; 

48 96 

- з моменту складення протоколу затримання 9 18 

- безпосередньо перед першим допитом 

підозрюваного 

18,5 37 

-після першого допиту підозрюваного 8 16 

- Ваш варіант; 9 18 

3.З якого моменту у Вашій практиці сторона обвинувачення 

переважно обраховує строк затримання підозрюваного? 

- з моменту фактичного затримання («фізичного 

захоплення») особи; 

20 40 

- з моменту доставлення затриманого до органу 

досудового розслідування; 

45 90 

- з моменту складення протоколу затримання; 31 62 

- Ваш варіант; 3 6 

4. Як часто у своїй діяльності Ви стикаєтесь з порушенням строків 

затримання підозрюваного? 

- систематично; 56,5 113 

- в одиничних випадках; 29,5 59 

- ніколи; 3 6 

- Ваш варіант. 2 4 
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5.Які із перелічених видів порушень допускається органами 

досудового розслідування під час застосування кримінального 

процесуального затримання? 

- затримання без законних підстав уповноваженою 

службовою особою; 

62,5 12,5 

- порушення строків затримання; 58 116 

- порушення права на захист; 37 74 

- не проведення реєстрації затримання; 52,5 105 

- затримання без складання протоколу про 

затримання; 

22 44 

- неповідомлення про затримання близьких родичів 

та членів сім ї затриманого; 

67,5 135 

- застосування до затриманого тортур, фізичного та 

психологічного тиску; 

23,5 47 

- неповідомлення підозрюваному підстав 

затримання; 

23,5 47 

- Ваш варіант 15 30 

6.Чи забезпечують органи досудового розслідування право захисника 

та підозрюваного мати конфіденційне побачення один з одним до першого 

допиту підозрюваного? 

- забезпечують завжди; 18 36 

- іноді не забезпечують; 68,5 137 

- не забезпечують систематично; 10 20 

- Ваш варіант. 4 8 

7.Чи вважаєте ви ефективним засобом правового захисту прав та 

законних інтересів затриманого (ув’язненого) звернення до слідчого судді 

із заявою про перевірку обґрунтованості затримання в порядку с. 206 КПК 

України? 

- так, вважаю цей засіб ефективним;  19,5 39 

-вважаю цей спосіб захисту прогресивним, але 

недосконалим; 

68 136 

- ні, вважаю цей засіб захисту неефективним; 16 32 

- Ваш варіант. 1 2 

8.У який момент сторона обвинувачення надає вам для 

ознайомлення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою чи продовження строку тримання під вартою ? 

- за 3 ( три) години до розгляду клопотання слідчим 

суддею (ч.2.ст.184 КПК); 

63 126 

- безпосередньо під час розгляду клопотання 

слідчим суддею; 

23 46 
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- після винесення слідчим суддею ухвали про 

застосування (продовження) запобіжного заходу; 

5 10 

- не надає взагалі, оскільки копія клопотання 

надається лише підозрюваному; 

11,5 23 

- Ваш варіант. 5 10 

9.Чи потрібно, на Вашу думку, в цілях ефективного захисту 

підозрюваного збільшити термін, протягом якого сторона обвинувачення 

зобов’язана надати стороні захисту копію клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

- ні,не потрібно оскільки 3-годинний термін, 

передбачений ч.2 ст.184 КПК, є цілком достатнім для 

належної підготовки до ефективного захисту; 

13 26 

- так, потрібно збільшити мінімум до 10 годин до 

моменту розгляду клопотання; 

15,5 31 

- так потрібно збільшити мінімум до 24 годин до 

моменту розгляду клопотання; 

71 142 

- Ваш варіант. 1 2 

10.Як часто у Вашій практиці слідчі судді належним чином 

вмотивовують у своїх ухвалах необхідність застосування до 

підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

- належним чином не вмотивовують ніколи; 7,5 15 

- вмотивовують менш ніж у 5% випадках; 12,5 25 

- вмотивовують у 5-10% випадках; 50 100 

- вмотивовують у 11-50% випадках; 15,5 31 

- вмотивовують в більш як 50% випадках; 8 16 

- вмотивовують майже завжди; 6 12 

- Ваш варіант. 1,5 3 

11. Як часто у вашій практиці слідчі судді застосовують 

Європейську конвенцію про захист прав людини та основоположних 

свобод при розгляді клопотання про обрання чи продовження строку дії 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою? 

- не застосовують ніколи; 15 30 

- застосовують меш ніж у 5% випадках; 21 42 

- застосовують у 5-10% випадках; 45 90 

- застосовують у 11 – 50 % випадках;  12 24 

- застосовують у більш як 50 % випадках; 5,5 11 

- застосовують майже завжди; 2,5 5 

- Ваш варіант.  3,5 7 
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12. Чи вважаєте ви необхідним запровадження можливості 

перегляду в касаційному порядку ухвал слідчих суддів про обрання чи 

продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою? 

- ні, не вважаю необхідним; 17,5 35 

- так, вважаю необхідним; 82,5 165 

13.Який із перелічених нижче способів оскарження неналежних умов 

тримання під вартою, на Вашу думку, є ефективним для захисту? 

- подання скарги до адміністрації установи 

попереднього ув’язнення; 

11,5 23 

 - подання скарги слідчому судді в порядку, 

передбаченому ст.206 КПК України; 

22 44 

- подання до суду цивільно-правового чи 

адміністративного позову з вимогами до установи 

попереднього ув’язнення; 

6,5 13 

- звернення до Європейського суду з прав людини; 11,5 23 

- жодного, адже у законодавстві України відсутні 

дієві засоби правового захисту від неналежних умов 

тримання під вартою; 

64,0 128 

- Ваш варіант. 5 10 
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