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АНОТАЦІЯ  

Шумейко Д.О. Теоретико-правові та практичні засади здійснення 

спеціального кримінального провадження в Україні. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх 

справ, Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2021, Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2021.  

В дисертації із урахуванням доктринальних положень, стану нормативного 

регулювання та на основі узагальнення слідчої і судової практики розроблено 

концепцію спеціального кримінального провадження, яка відображає бачення 

автора про упорядкування теоретичних напрацювань та практичних рекомендацій, 

уточнення термінологічного апарату, підходів до аналізу і узагальнення практики 

застосування спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження, що дозволило об’єктивно відобразити правову реальність реалізації 

інституту спеціального кримінального провадження, виявити недоліки і проблеми 

нормативного регулювання, визначити шляхи формування його нормативної 

моделі, яка здатна забезпечити оптимальний баланс публічних і приватних 

інтересів у сучасних умовах. 

У першому розділі визначено поняття методології дослідження, розкрито її 

значення для пізнання спеціального кримінального провадження як правового 

явища. Наведено перелік методів дослідження та розкрито їх зміст. Зазначно, що 

систему методів дослідження складає комплекс філософських (діалектичний, 

герменевтичний); загальнонаукових (формалізації, аксіоматичний, історичний, 

аналіз, синтез, індукція і дедукція, аналогія, абстрагування, прогнозування, 

праксеологічно-правовий, системно-структурний, функціонально-структурний, 
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системно-історичний) та спеціально-наукових (опитування, анкетування, 

інтерв’ювання, спостереження, вивчення документів, компаративістський, 

формально-юридичний) методів.  

Проведено аналіз наукових праць та інших тематичних публікацій 

вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених проблемам нормативного 

регулювання та практичної реалізації процедури in absentia.  

За результатами дослідження головними проблемами спеціального 

кримінального провадження визначено наступні: стан нормативного регулювання 

спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження; 

недосконалість категоріально-понятійного апарату; неузгодженість законодавства 

і правозастосовної практики. Відповідні положення враховані при визначенні 

структури роботи, виборі кола проблем та інтерпретації результатів дослідження. 

Запропоновано концептуальне бачення для визначення та вирішення 

теоретичних та практичних проблем спеціального кримінального провадження, 

сформульовано поняття спеціального кримінального провадження, з’ясовано 

місце спеціального кримінального провадження у диференціації кримінальної 

процесуальної форми, визначено його інституційні особливості та спеціальні 

принципи. 

Концепція спеціального кримінального провадження відображає головну 

ідею, стратегію та зміст дослідження, що передбачає наукове упорядкування 

теоретичних напрацювань та практичних рекомендацій, уточнення, 

термінологічного інструментарію, аналіз і узагальнення практики застосування 

спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, 

що дозволяє об’єктивно відобразити відповідну правову реальність, виявити 

недоліки і проблеми нормативного регулювання, визначити шляхи формування 

нормативної моделі спеціального кримінального провадження, що здатна 

забезпечити оптимальний баланс публічних і приватних інтересів. Ці положення 

визначили зміст і напрями наукового дослідження. 
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Обґрунтовано, що поняття «спеціальне кримінальне провадження» включає 

спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, матеріальні 

(визначений перелік злочинів, повнолітній вік підозрюваного, обвинуваченого) і 

процесуальні (підставу і умови, порядок дій уповноважених суб’єктів) ознаки. 

Для спеціального кримінального провадження законодавчо визначено 

загальний (недиференційований) порядок його здійснення, який передбачає 

урахування певних особливостей, визначених КПК України. 

У другому розділі досліджено місце та значення прав людини під час 

здійснення спеціального кримінального провадження, їх закріплення на різних 

рівнях правового регулювання, проблеми забезпечення та реалізації.  

Вивчаються способи нормативного регулювання кримінального 

провадження in absentia у Французькій Республіці, Італійській Республіці, 

Королівстві Бельгія, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Австрія, 

Королівстві Данія, Швейцарській Конфедерації, Республіці Болгарія, Чеській 

Республіці, Королівстві Іспанія, Республіці Польща, Республіці Казахстані, 

Республіці Білорусь, Естонській Республіці та міжнародних документах. 

Проаналізовано рішення ЄСПЛ («Ван Ґейзеґем проти Бельгії», «Кромбах проти 

Франції», «Колоцца проти Італії», «Шомоді проти Італії», «Меденіца проти 

Швейцарії», «Зейдович проти Італії», «Стоїчков проти Болгарії», «Б. проти 

Франції», «Пуатрімоль проти Франціі», «Енсслін та ін. проти ФРН», «Ейнхорн 

проти Франції», «Сомоджі проти Італії», «Баттісті проти Франції», «Хисі проти 

Албанії», «Мало проти Албанії», «Мука проти Албанії», «Toпі проти Албанії», 

«Да Лус Домінгеш Феррейра проти Бельгії», «Годді проти Італії», «Лала проти 

Нідерландів» та ін.), що стосуються процедури in absentia та практику 

використання цих і інших рішень ЄСПЛ національними судами. Сформульовано 

рекомендації щодо підготовки запиту про надання міжнародної правової 

допомоги, розглянуто особливості здійснення екстрадиції та міжнародного 

розшуку підозрюваного, обвинуваченого. 
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Стандартами дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого у 

провадженні in absentia визначено настпуні: можливість реалізації процесуальних 

прав залежить від волевиявлення особи; провадження in absentia не виключає 

принципу змагальності, оскільки підозрюваний, обвинувачений не позбавлений 

права запросити обраного захисника, крім того, право на участь захисника 

забезпечується державою. 

Процедура in absentia регламентована у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, Рекомендації N 6 R(87)18 Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя», 

Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи «Про критерії, що 

регламентують розгляд, який проводиться за відсутності обвинуваченого», 

Європейській Конвенції про міжнародну дійсність судових вироків та інших 

документах, що підтверджує визнання міжнародним співтовариством можливості 

і доцільності її здійснення. Підкреслено, що національний підхід є визначальним 

щодо можливості вибору оптимальної процедури in absentia або відмови від неї із 

урахуванням власних інтересів. 

ЄСПЛ розглядає скарги щодо відповідності положенням ЄКПЛ дій 

національної влади при постановленні рішень in absentia, у контексті статті 6 

«Право на справедливий суд». Провадження in absentia саме по собі не суперечить 

вимогам статті 6 Конвенції, якщо підозрюваний, обвинувачений зможе згодом 

домогтися нового судового рішення з його участю, в якому містилося б оцінка 

обґрунтованості висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і 

юридичними обставинами справи. 

При постановленні рішень ЄСПЛ бере до уваги наступні обставини 

здійснення процедури in absentia: 1) дотримання порядку повідомлення особи про 

судовий розгляд та дії влади щодо забезпечення участі особи у судовому 

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

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

оскарження заочного рішення; 5) забезпечення і ефективність захисту.  
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Визначено типові проблеми практичної реалізації нормативної вимоги щодо 

оголошення у міжнародний розшук, як чинної умови здійснення спеціального 

кримінального провадження: 1) визначення моменту, з якого особа вважається 

оголошеною у міжнародний розшук; 2) документи, що підтверджують здійснення 

міжнародного розшуку; 3) процесуальна проблема підстав постановлення ухвали 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності 

підозрюваного; 3) наявність ознак політичного переслідування як підстава для 

відмови у здійсненні міжнародного розшуку або його припинення. Сфрмульовано 

пропозиції щодо способу розв’язання таких проблем. 

Третій розділ присвячено питанням спеціального досудового розслідування. 

Зазначається, що спеціальне досудове розслідування здійснюється у формі 

досудового слідства за загальними правилами досудового розслідування із 

урахуванням особливостей, визначених главою 24-1 КПК України. Особливості 

здійснення спеціального досудового розслідування мають забезпечувальний 

характер, а їх окреме визначення зумовлене необхідністю дотримання прав 

підозрюваного та забезпечення принципу невідворотності відповідальності у 

випадках, коли такий підозрюваний ухиляється від слідства, зловживає своїми 

процесуальними правами. Забезпечувальні дії і заходи включають особливий 

порядок вручення процесуальних документів, нормативне визначення вимог до 

змісту клопотання слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового 

розслідування та порядок його розгляду, судовий контроль (ухвала слідчого судді 

про здійснення спеціального досудового розслідування), обов’язкову участь 

захисника.  

Пропонується висновок, що віднесення того чи іншого кримінально 

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

такими критеріями: суспільно-політичний ‒ це злочини, що викликають 

суспільний та політичний резонанс, впливають на формування громадської думки 

і міжнародної спільноти про діяльність органів влади, завдають шкоди широкому 

колу суспільних відносини, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням стабільної 
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соціально-політичної та воєнної ситуації, можуть мати міжнародний характер; 

процесуальний ‒ переховування особи, яка вчинила злочин від слідства і суду, 

неможливість виконання повноважень органами державної влади на 

непідконтрольних територіях. Керуючись цими міркуваннями, запропоновано 

доповнити перелік злочинів, передбачений ч. 2 ст. 297-1 КПК України. 

З метою узгодження правових норм та удосконалення правозастосування 

запропоновано, серед умов здійснення спеціального досудового розслідування, 

визначити ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

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

більш як два рази) та оголошення його у розшук і законодавчо закріпити обов’язок 

доведення стороною обвинувачення того, що такий розшук здійснюється.  

Відповідно до ст. 297-1 КПК України підставою для здійснення 

спеціального досудового розслідування є ухвала слідчого судді, а умовами ‒ 

сукупність обставин, визначених у ст. 297-1 КПК України. Визначено поняття 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, 

проаналізовано вимоги його до змісту, порядок розгляду слідчим суддею та 

механізм ухвалення відповідного рішення.  

Обгрунтовано, що зміст дій сторони обвинувачення у випадку неможливості 

вручення письмового повідомлення про підозру особі внаслідок не встановлення її 

місцезнаходження становить: 1) дотримання вимог ст. 277 КК України; 2) вжиття 

заходів щодо встановлення місцезнаходження особи та їх результати; 

3) виконання дій, які передбачені ст. ст. 42, 111, 135, 278 та главою 11 КПК 

України. 

Чинні нормативні вимоги до змісту клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування (ст. 297-2 КПК України) у зв’язку із механізмом 

вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування 

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

обставин кримінального провадження. Обов’язковим, незалежно від обставин 

провадження, є доведення слідчим, прокурором: набуття особою статусу 
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підозрюваного; умисного і активного характеру дій підозрюваного щодо 

переховування; мети ‒ ухилення від кримінальної відповідальності; оголошення у 

міжнародний та/або міждержавний розшук. Слідчий суддя також зобов’язаний 

врахувати достатність доказів для підозри. Короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова 

кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини 

статті) закону України про кримінальну відповідальність (доведено у зв’язку із 

набуттям статусу підозрюваного); перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає 

за необхідне допитати під час розгляду, зазначаються у клопотанні із урахуванням 

обставин кримінального провадження.  

Зазначено, що порядок вручення процесуальних документів передбачає 

виконання вимог ст. 297-5 КПК України та інші дії сторони обвинувачення щодо 

вжиття заходів для вручення процесуальних документів підозрюваному, які 

свідчать про намагання уповноважених органів з’ясувати або підтвердити 

місцезнаходження підозрюваного, пошук способу його повідомлення із 

урахуванням інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження 

та інших джерелах. 

У четвертому розділі розкрито особливості здійснення спеціального 

судового провадження. Обґрунтовано, що вказівка про обвинуваченого як 

учасника підготовчого засідання, без зазначення випадку застосування процедури 

in absentia, створює підстави для неоднакового застосування цієї норми та 

свідчить про її неузгодженість з іншими нормами КПК України, зокрема тими, що 

регулюють порядок здійснення згаданої процедури. За результатами узагальнення 

матеріалів правозастосовної практики (клопотання про здійснення спеціального 

судового провадження) визначено типові недоліки змісту клопотань, що 

впливають на результат їх розгляду (відмова у здійсненні спеціального судового 

провадження). На основі порівняння правових приписів, які регламентують 

порядок здійснення спеціального досудового розслідування і спеціального 

судового провадження констатовано їх асиметричність (окрема та детальна 
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регламентація порядку здійснення спеціального досудового розслідування та 

відсутність такої для спеціального судового провадження). Визначено подібні і 

відмінні ознаки, що доцільно брати до уваги при виконанні низки дій під час 

реалізації інституту спеціального кримінального провадження. 

Проблеми участі захисника у спеціальному судовому провадженні 

розглянуті у контексті типових процесуальних ситуацій: 1) обвинувачений 

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

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

3) захисника було призначено і він не має зв’язку з обвинуваченим. У двох 

перших випадках проблемним є питання обсягу прав обвинуваченого, які можуть 

бути реалізовані через захисника, а у третьому, крім цього, існує проблема 

визначення загальної стратегії захисту і її узгодженості з інтересами 

обвинуваченого.  

П’ятий розділ присвячено вивченню низки проблемних питань судових 

рішень у спеціальному кримінальному провадженні та їх оскарженню. Зазначено, 

що до судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні висуваються ті 

ж вимоги, що і до судових рішень, які постановлені у загальному порядку, а їх 

особливості полягають у необхідності встановлення та обґрунтування низки 

вимог, що підтверджують підстави для здійснення спеціального кримінального 

провадження (спеціального досудового розслідування та/або спеціального 

судового провадження), що знаходить відображення у їх змісті. Приділено увагу 

малодослідженим або недослідженим питанням оскарження судових рішень, які 

були постановлені у провадженнях in absentia, що дозволило узагальнити та 

критично оцінити стан нормативного регулювання порядку судового провадження 

з перегляду у цій частині та виявити проблемні аспекти. 

Конкретизовано обставини, які суд має зазначити у вироку: своєчасність 

направлення викликів та повідомлень, обставини отримання повідомлення про 

підозру, обізнаність про висунуте обвинувачення і його зміст, обізнаність 

обвинуваченого про його права, в тому числі, на захист та доступ до суду, 
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відсутність перешкод для реалізації гарантованих прав на території України, 

обставини, на підставі яких суд дійшов висновку, що особа відмовилась від 

особистої участі у провадженні. 

Для обґрунтування наукових та практичних висновків і положень у роботі 

використовувались матеріали правозастосування та інші емпіричні дані. У 

контексті досліджуваних проблем наведені та проаналізовані приклади слідчої і 

судової практики. 

Ключові слова: спеціальне кримінальне провадження, спеціальне досудове 

розслідування, спеціальне судове провадження, in absentia, доказування, слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд.  

 

SUMMARY  

  

Shumeyko D.A. Theoretical, legal and practical basis for the implementation of 

special criminal proceedings in Ukraine. – Qualifying research paper in the form of 

manuscript. 

Thesis for the Doctor of Law Degree, specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and 

Criminalistics; forensic examination; operative and search activity. – National Academy 

of Internal Affairs, Ministry of Internal Affairs of Ukraine. – Kyiv, 2021, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, the Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kyiv, 2021.  

In the dissertation taking into account doctrinal provisions, the state of normative 

regulation and on the basis of generalization of investigative and judicial practice the 

concept of special criminal proceedings is developed, which reflects the author's vision 

of streamlining theoretical developments and practical recommendations, clarifying 

terminology, and special court proceedings, which allowed to objectively reflect the 

legal reality of the institution of special criminal proceedings, identify shortcomings and 

problems of regulation, identify ways to form its normative model that can ensure the 

optimal balance of public and private interests in modern conditions. 
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The first section defines the concept of research methodology, reveals its 

significance for the knowledge of special criminal proceedings as a legal phenomenon. 

The list of research methods is given and their content is revealed. It is noteworthy that 

the system of research methods is a set of philosophical (dialectical, hermeneutic); 

general scientific (formalizations, axiomatic, historical, analysis, synthesis, induction 

and deduction, analogy, abstraction, forecasting, praxeological-legal, system-structural, 

functional-structural, system-historical) and special-scientific (surveys, questionnaires, 

interviews) , observation, study of documents, comparative, formal-legal) methods. 

The analysis of scientific works and other thematic publications of domestic and 

foreign authors devoted to problems of normative regulation and practical realization of 

procedure in absentia is carried out. 

According to the results of the research, the main problems of special criminal 

proceedings are the following: the state of normative regulation of special pre-trial 

investigation and special court proceedings; imperfection of the categorical-conceptual 

apparatus; inconsistency of legislation and law enforcement practice. Relevant 

provisions are taken into account when determining the structure of work, choosing the 

range of problems and interpreting the results of the study. 

A conceptual vision for defining and solving theoretical and practical problems of 

special criminal proceedings is proposed, the concept of special criminal proceedings is 

formulated, the place of special criminal proceedings in the differentiation of criminal 

procedure is clarified, its institutional features and special principles are defined. 

The concept of special criminal proceedings reflects the main idea, strategy and 

content of the study, which provides scientific organization of theoretical developments 

and practical recommendations, clarification, terminological tools, analysis and 

generalization of the practice of special pre-trial investigation and special court 

proceedings, which objectively reflects the relevant legal reality , identify shortcomings 

and problems of regulatory regulation, identify ways to form a regulatory model of 

special criminal proceedings that can ensure the optimal balance of public and private 
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interests. These provisions have determined the content and directions of scientific 

research. 

It is substantiated that the concept of "special criminal proceedings" includes 

special pre-trial investigation and special court proceedings, material (certain list of 

crimes, adult age of the suspect, accused) and procedural (grounds and conditions, 

procedure of authorized subjects) features. 

For special criminal proceedings, the law defines the general (undifferentiated) 

procedure for its implementation, which takes into account certain features defined by 

the CPC of Ukraine. 

The second section examines the place and importance of human rights in the 

implementation of special criminal proceedings, their consolidation at different levels of 

legal regulation, the problems of ensuring and implementing. 

Methods of normative regulation of criminal proceedings in absentia in the French 

Republic, the Italian Republic, the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of 

Germany, the Republic of Austria, the Kingdom of Denmark, the Swiss Confederation, 

the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Kingdom of Spain, the Republic of 

Spain, the Republic of Spain Republic and international documents. The decisions of the 

European Court of Human Rights «Van Geisegem v. Belgium», «Crombach v. France», 

«Kolozza v. Italy», «Somogy v. Italy», «Medenitsa v. Switzerland», «Zeidovich v. 

Italy», «Stoichkov v. Bulgaria», «B. v. France», «Poitrimol v. France», «Enslin et al. v. 

Germany», «Einhorn v. France», «Somogy v. Italy», «Battista v. France», «Hisi v. 

Albania», «Malo v. Albania», «Flour v. Albania», «Topi v. Albania», «Da Luz 

Dominguez Ferreira v. Belgium», «Goddy v. Italy», «Lala v. The Netherlands», etc. 

concerning the procedure in absentia and the practice of using these and other ECtHR 

judgments by national courts. Recommendations for the preparation of a request for 

international legal assistance are formulated, the peculiarities of extradition and 

international search for a suspect or accused are considered. 

The standards of observance of the rights of a suspect, accused in absentia 

proceedings determine the following: the possibility of exercising procedural rights 
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depends on the will of the person; proceedings in absentia do not exclude the adversarial 

principle, as the suspect or accused is not deprived of the right to invite the chosen 

defense counsel, in addition, the right to participate of the defense counsel is provided 

by the state. 

The procedure in absentia is regulated by the International Covenant on Civil and 

Political Rights, Recommendation No. 6 R (87) 18 of the Committee of Ministers of the 

Council of Europe to member states on the simplification of criminal justice, Resolution 

(75) 11 of the Committee of Ministers of the Council of Europe trial conducted in the 

absence of the accused ”, the European Convention on the International Validity of 

Judgments and other documents confirming the recognition by the international 

community of the possibility and expediency of its implementation. It is emphasized 

that the national approach is decisive in the possibility of choosing the optimal 

procedure in absentia or abandoning it based on their own interests. 

The ECtHR considers complaints of compliance with the provisions of the ECHR 

with actions taken by national authorities in absentia, in the context of Article 6 «Right 

to a fair trial». Proceedings in absentia do not in themselves preclude the requirements 

of Article 6 of the Convention if the suspected accused is subsequently able to obtain a 

new judgment with his participation, which would assess the validity of the charges 

against him on the facts and legal circumstances of the case. 

In issuing decisions, the ECtHR takes into account the following circumstances of 

the procedure in absentia: 1) compliance with the procedure for notifying a person of the 

trial and the actions of the authorities to ensure the person's participation in the hearing; 

2) the initiative and actions of the person himself to participate in the court hearing; 3) 

the seriousness of the reasons for which the accused was absent; 4) the possibility of 

appealing the decision in absentia; 5) provision and effectiveness of protection. 

Typical problems of practical realization of the normative requirement concerning 

the announcement in the international search, as the current condition of realization of 

special criminal proceedings are defined: 1) definition of the moment from which the 

person is considered declared in the international search; 2) documents confirming the 
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implementation of the international search; 3) the procedural problem of the grounds for 

the decision to choose a measure of restraint in the form of detention in the absence of 

the suspect; 3) the presence of signs of political persecution as a ground for refusing to 

carry out the international search or its termination. 

The third section is devoted to the problems of conducting a special pre-trial 

investigation. It is noted that a special pre-trial investigation is carried out in the form of 

a pre-trial investigation according to the general rules of pre-trial investigation, taking 

into account the features defined by Chapter 24-1 of the CPC of Ukraine. The 

peculiarities of conducting a special pre-trial investigation are security in nature, and 

their separate definition is due to the need to respect the rights of the suspect and ensure 

the principle of inevitability of liability in cases where such a suspect evades 

investigation, abuses his procedural rights. Precautionary actions and measures include a 

special procedure for service of procedural documents, normative determination of 

requirements for the content of a petition of an investigator, prosecutor for a special pre-

trial investigation and its procedure, judicial control (decision of an investigating judge 

for a special pre-trial investigation), mandatory participation of defense counsel. 

The conclusion is offered that assignment of this or that criminally punished act to 

the list defined in h. 2 Art. 297-1 of the CPC of Ukraine is associated with the following 

criteria: socio-political - are crimes that cause social and political resonance, affect the 

formation of public opinion and the international community about the activities of 

government, harm a wide range of public relations, including those that related to 

ensuring a stable socio-political and military situation, may be international in nature; 

procedural - hiding the person who committed the crime from the investigation and the 

court, the impossibility of performing the powers of public authorities in uncontrolled 

territories. Based on these considerations, it is proposed to supplement the list of crimes 

under Part 2 of Art. 297-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 

In order to harmonize legal norms and improve law enforcement, it is proposed to 

determine among the conditions of a special pre-trial investigation the evasion of a 

suspect from appearing at the summons of an investigator, prosecutor or court summons 
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of an investigating judge, court (failure to appear on summons without good reason 

more than twice). to legislate the obligation of the prosecution to prove that such a 

search is being carried out. 

According to Art. 297-1 of the CPC of Ukraine the basis for a special pre-trial 

investigation is the decision of the investigating judge, and the conditions - a set of 

circumstances specified in Art. 297-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The 

concept of a request for a special pre-trial investigation is defined, its requirements to 

the content, the procedure for consideration by an investigating judge and the 

mechanism for making a decision are analyzed. 

It is substantiated that the content of the actions of the prosecution in case of 

impossibility to deliver a written notice of suspicion to a person due to failure to 

establish his whereabouts is: 1) compliance with the requirements of Art. 277 of the 

Criminal Code of Ukraine; 2) taking measures to establish the location of the person and 

their results; 3) the implementation of actions provided for in Art. Art. 42, 111, 135, 278 

and Chapter 11 of the CPC of Ukraine. 

The current regulatory requirements for the content of the request for a special pre-

trial investigation (Article 297-2 of the CPC of Ukraine) in connection with the 

mechanism for resolving the issue of a special pre-trial investigation (Article 297-4 of 

the CPC of Ukraine) are classified as mandatory and depending on the circumstances of 

the criminal proceedings. It is obligatory, regardless of the circumstances of the 

proceedings, to prove to the investigator, the prosecutor: the person acquires the status 

of a suspect; intentional and active actions of the suspect regarding concealment; goals - 

evasion of criminal liability; international and / or interstate wanted list. The 

investigating judge is also obliged to take into account the sufficiency of evidence for 

suspicion. Summary of the circumstances of the criminal offense in respect of which the 

petition is filed; legal qualification of a criminal offense with indication of an article 

(part of an article) of the Law of Ukraine on Criminal Liability (proved in connection 

with the acquisition of the status of a suspect); the list of witnesses whom the 

investigator, the prosecutor considers necessary to interrogate during the examination, 
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shall be indicated in the petition taking into account the circumstances of the criminal 

proceedings. 

It is noted that the procedure for service of procedural documents provides for 

compliance with the requirements of Art. 297-5 of the CPC of Ukraine and other actions 

of the prosecution to take measures to serve procedural documents on the suspect, which 

indicate the attempts of the authorities to find out or confirm the whereabouts of the 

suspect, finding a way to inform him based on information contained in criminal 

proceedings and other sources . 

The fourth section reveals the features of special court proceedings. It is 

substantiated that the indication of the accused as a participant in the preparatory 

hearing, without specifying the case of application of the procedure in absentia, creates 

grounds for unequal application of this norm and indicates its inconsistency with other 

norms of the CPC of Ukraine, in particular. 

Keywords: special criminal proceedings, special pre-trial investigation, special 

court proceedings, in absentia, evidence, investigator, prosecutor, investigating judge, 

court 
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ВСТУП  

 

Актуальність теми. Пріоритетними напрямами удосконалення кримінального 

процесуального законодавства в Україні були і залишаються забезпечення прав 

учасників кримінального провадження, зміцнення режиму законності, підвищення 

ефективності роботи органів досудового розслідування, прокуратури, суду. 

Відповідно до положень Стратегії національної безпеки України, затвердженої 

Указом Президента України від 14 вересня 2020 р. № 392/2020, громадянин має 

відчувати себе у безпеці. Україна рішуче налаштована на утвердження 

конституційного принципу верховенства права, рівності усіх перед законом. З 

метою реалізації конституційних принципів індивідуальної юридичної 

відповідальності та невідворотності покарання держава буде: забезпечувати 

прозорість, підзвітність державних органів, доброчесність посадових (службових) 

осіб, ефективний доступ до правосуддя, вдосконалювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, судовий розгляд кримінальних проваджень та 

виконання призначених судами покарань1. 

У сучасних складних соціально-політичних умовах особливе значення має 

постійний пошук і впровадження дієвих процесуальних механізмів, що здатні 

забезпечити виконання завдань кримінального провадження. 

Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений залежить не тільки від якості та ефективності 

досудового розслідування і судового провадження, а й від виконання 

процесуальних обов’язків учасниками кримінального провадження, насамперед 

підозрюваним, обвинуваченим. Серед таких обов’язків принципово важливими є 

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

Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 14 верес. 2020 р. № 

392/2020. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037. 
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з’явлення на виклик та особиста присутність під час проведення процесуальних дій 

у випадках, коли це необхідно, що забезпечує процесуальну комунікацію сторін та 

рух кримінального провадження. Крім того, особиста участь підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні є додатковою гарантією дотримання 

його прав, тому міжнародні документи, які визначають стандарти справедливого 

судочинства серед яких Загальна декларація прав людини, Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод, Міжнародний пакт про громадянські і 

політичні права та Кримінальний процесуальний кодекс України, що відтворює їх 

положення, передбачають необхідність такої участі. 

Водночас, міжнародні документи передбачають винятки із загального правила 

про особисту присутність підозрюваного, обвинуваченого під час судового 

розгляду за умови забезпечення його прав. Нормативне закріплення процедури 

досудового розслідування і судового розгляду за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, який ухиляється або відмовляється від особистої участі у 

провадженні відбулось у формі процедури in absentia. 

У національному праві вирішення цієї проблеми здійснено шляхом 

запровадження інституту спеціального кримінального провадження (спеціального 

досудового розслідування та спеціального судового провадження), який поєднав 

відповідні положення міжнародного права, досвід зарубіжних країн та мав би 

відповідати соціально-політичним реаліям України.  

Згідно з офіційними даними2 про кількість зареєстрованих кримінальних 

правопорушень щодо яких здійснювалось спеціальне досудове розслідування 

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

правопорушення» за 2017‒2019 роки (виокремлюються у звітності починаючи з 

2017 року), січень ‒ жовтень 2020 року, їх сумарна кількість становить 707. 

Відповідно до звіту місцевих загальних судів про розгляд судових справ, у 2019 

                                           
2 Відповідь Офісу Генерального прокурора на запит щодо надання інформації про кількість 

кримінальних проваджень, у яких здійснювалось спеціальне досудове розслідування від 16 

листоп. 2020 р. № 27/3-4895 вих.20. 
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році судами розглянуто 9 кримінальних проваджень, у яких здійснювалось 

спеціальне судове провадження, а у період січень‒жовтень 2020 року 3 таких 

кримінальних провадження (виокремлюються у звітності починаючи з 2019 року).  

За результатами дослідження встановлено, що причини суттєвої чисельної 

переваги спеціальних досудових розслідувань над спеціальними судовими 

провадженнями різноманітні, проте часто пов’язані із недоліками та прогалинами 

законодавчої регламентації, проблемами досудового розслідування, якістю 

доказової бази.  

Важливі аспекти нормативного регулювання та практики застосування 

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

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

С. А. Головатим, В. О. Гринюком, Ю. М. Грошевим, О. М. Дроздовим, 

О. В. Захарченком, О. В. Капліною, А. В. Кіщенковим, О. П. Кучинською, Л. М. 

Лобойком, О. В. Маленком, В. Т. Маляренком, Г. В. Матвієвською, О. О. 

Нагорнюком-Данилюком, В. Т. Нором, В. В. Онопенком, Р. Г. Пєсцовим, 

М. А. Погорецьким, В. О. Попелюшком, І. В. Рогатюком, Д. Б. Сергєєвою, 

І. І. Сливичем, О. Ю. Татаровим, В. М. Трофименком, В. М. Трубніковим, 

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

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

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

вченими. 

Визнаючи вагомий внесок згаданих та інших науковців у становлення і 

розвиток наукового знання про спеціальне кримінальне провадження, потрібно 

зазначити, що малодослідженими або недослідженими залишились важливі 

питання теоретичного та практичного характеру, насамперед, щодо 

концептуального розуміння цього інституту із урахуванням політико-правових 

реалій, особливостей розвитку юридичної науки, соціальних запитів та 

нормативного регулювання, що потрібно для комплексного уявлення про його 

призначення, структуру, умови реалізації, а також подальшого удосконалення з 
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метою формування найбільш ефективної моделі. Що і визначає актуальність 

обраної теми дослідження.  

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

напрям дисертаційного дослідження узгоджується з положеннями Національної 

стратегії у сфері прав людини (затвердженої Указом Президента України від 25 

серпня 2015 р. № 501/2015), Планом дій з реалізації стратегії у сфері прав людини 

на період до 2020 року (затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р.), Стратегією реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки 

(схваленої Указом Президента України від 20 травня 2015 р. № 276/2015), 

Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу (Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-IV). Тематики 

наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок на 2020–

2024 роки, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 

червня 2020 р. № 454; Пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної 

академії внутрішніх справ на 2018–2020 рр. (рішення Вченої ради від 26 грудня 

2017 р., протокол № 28). Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради 

Національної академії внутрішніх справ від 26 грудня 2017 р. (протокол № 28). 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у вирішенні науково-

практичної проблеми щодо розроблення теоретичних засад і формування 

практичних рекомендацій здійснення спеціального кримінального провадження. 

Для досягнення зазначеної мети потребують вирішення наступні завдання: 

‒ сформулювати науково-методологічні підходи дослідження інституту 

спеціального кримінального провадження; 

‒ висвітлити доктринальні положення та розвиток законодавства про 

спеціальне кримінальне провадження; 

‒ розкрити зміст концептуального підходу у дослідженні проблем 

спеціального кримінального провадження; 
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‒ визначити систему правового регулювання щодо забезпечення прав людини 

під час здійснення спеціального кримінального провадження; 

‒ проаналізувати нормативне регулювання та практику здійснення 

провадження in absentia у кримінальному процесі зарубіжних країн; 

‒ висвітлити зміст правових позицій ЄСПЛ щодо нормативного регулювання і 

застосування процедури in absentia та проблеми їх використання у спеціальному 

кримінальному провадженні; 

‒ розкрити особливості здійснення запиту про надання міжнародної правової 

допомоги, екстрадиції, міжнародного розшуку у спеціальному кримінальному 

провадженні; 

‒ визначити загальні положення спеціального досудового розслідування; 

‒ розкрити підстави і умови здійснення спеціального досудового 

розслідування; 

‒ визначити процесуальні вимоги до клопотання слідчого, прокурора про 

здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду 

слідчим суддею; 

‒ визначити особливості вручення процесуальних документів під час 

здійснення спеціального досудового розслідування; 

‒ розкрити порядок ухвалення рішення про здійснення спеціального судового 

провадження на підготовчому судовому засіданні; 

‒ визначити процесуальні вимоги до клопотання прокурора про здійснення 

спеціального судового провадження та порядок його розгляду; 

‒ охарактеризувати судові рішення у спеціальному кримінальному 

провадженні; 

‒ визначити шляхи удосконалення правового регулювання оскарження 

окремих судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні; 

– сформулювати пропозиції щодо удосконалення кримінального 

процесуального законодавства у контексті предмета дослідження. 
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Об’єкт дослідження – кримінально-процесуальні правовідносини, що 

виникають під час здійснення спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження. 

Предмет дослідження – теоретико-правові та практичні засади здійснення 

спеціального кримінального провадження в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації складає комплекс 

філософських, загальнонаукових та спеціально-наукових методів дослідження. 

Діалектичний метод, як основа методології, сприяв формулюванню поняття і 

концепції спеціального кримінального провадження, розкриттю її багатоманітності 

з позицій передумов виникнення, розвитку, трансформацій. Пізнання спеціального 

кримінального провадження за допомогою діалектичного методу дозволило 

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

правовими явищами (розділ 1, 2; підрозділи 3.1, 5.1); герменевтичний метод 

використано під час тлумачення правових понять, норм права, вдосконалення 

термінологічного апарату з метою усунення конфлікту інтерпретацій закону і 

правозастосування (підрозділи 1.2, 1.3); реалізація методу формалізації полягає у 

послідовності пізнавальних прийомів, засобів, операцій сутності спеціального 

кримінального провадження як правового явища і побудови логічних формул для 

запровадження у нормотворчий процес для забезпечення юридичної визначеності 

(підрозділи 1.3, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2); аксіоматичний ‒ під час вивчення 

проблеми забезпечення прав людини у провадженні in absentia на основі 

міжнародних стандартів кримінального судочинства та їх конкретизації у 

національному праві, інституційних принципах спеціального кримінального 

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

розвитку наукового знання про інститут спеціального кримінального провадження 

(підрозділ 1.2); аналіз ‒ спеціальне кримінальне провадження вивчалось з позицій 

його складових: спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження, їх відмінностей та взаємозв’язку, змісту досудового розслідування і 

судового провадження у частині застосування процедур спеціального досудового 
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розслідування та спеціального судового провадження (розділи 1, 3, 4); для пізнання 

спеціального кримінального провадження як правового явища в цілому застосовано 

синтез за допомогою якого розкрито його зміст із відображенням внутрішніх 

зв’язків структурних елементів (розділи 3, 4); індукція і дедукція застосовувались в 

комплексі для відображення теоретичних і практичних механізмів, що 

забезпечують здійснення спеціального кримінального провадження та висвітлення 

його особливостей на тлі загальногалузевих процесів (розділи 3‒5, підрозділи 1.3, 

2.3); аналогія застосована для побудови висновків про спільні і відмінні риси 

спеціального кримінального провадження з іншими правовими інститутами 

(підрозділи 1.2, 1.3, 2.2, 3.1, 4.3, 5.2); абстрагування дозволило виокремити 

спеціальне кримінальне провадження з-поміж інших правових процедур та 

інститутів, висвітлити його особливості, відмінності та значення для виконання 

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

зробити обґрунтовані припущення про перспективи змін досліджуваного інституту 

у законодавчому полі та правозастосовному процесі, загальній правосвідомості 

(підрозділ 1.3). Системний підхід дозволив визначити юридичні властивості та 

якості інституту спеціального кримінального провадження, загальну структуру та 

організацію його елементів, виявити, охарактеризувати та розкрити сутність і зміст 

зв’язків між ними, з’ясувати місце спеціального кримінального провадження в 

системі кримінального процесу та теоретичних інститутах (зовнішні зв’язки), 

виявити внутрішні і зовнішні залежності. Системний підхід реалізований за 

допомогою застосування сукупності методів, заснованих на ньому ‒ системно-

структурного, функціонально-структурного, системно-історичного (у всій роботі). 

Статистичний метод застосовано для виявлення стійких властивостей окремих 

об’єктів, що досліджувались, а також вивчення кількісних показників діяльності 

органів досудового розслідування та суду під час застосування інституту 

спеціального кримінального провадження (розділи 3‒5). Спеціально-наукові 

(конкретно-наукові) методи: соціологічні методи (опитування, анкетування, 

інтерв’ювання, спостереження, вивчення документів) використовувались для 
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збирання правової та іншої інформації у контексті предмета дослідження (розділи 

3‒5); компаративістський метод дозволив вирішити низку гносеологічних та 

онтологічних завдань зокрема щодо впливу на національну правову систему та її 

інститути, серед яких спеціальне кримінальне провадження, міжнародних 

документів та практики ЄСПЛ, загальних принципів дотримання прав людини, 

стандартів кримінального судочинства (підрозділи 2.2, 2.3). 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані та аналітичні дані та 

матеріали Офісу Генерального прокурора, Генеральної прокуратури України, 

Національної поліції України, Державної судової адміністрації України, 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань 

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

роз’яснення, узагальнення, інформаційні листи вищих судових інстанцій України, 

матеріали понад 400 кримінальних проваджень, результати опитування 320 

слідчих, 250 прокурорів, 120 слідчих суддів, 73 суддів першої інстанції, 24 суддів 

апеляційної інстанції, 45 адвокатів (захисників) з м. Києва, Київської, Волинської, 

Дніпропетровської, Луганської (крім тимчасово окупованих територій) Львівської, 

Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, 

результати опрацювання і узагальнення понад 800 судових рішень (вироки, ухвали, 

постанови), особистий досвід роботи дисертанта у слідчих підрозділах МВС 

України та Національної поліції України. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дисертації з 

урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики 

комплексно досліджено проблеми здійснення спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження у межах авторської концепції 

спеціального кримінального провадження та визначено напрями його 

удосконалення.  

До основних положень, що характеризують новизну одержаних результатів і 

відображають внесок дисертанта у розвиток досліджуваної проблематики, 

віднесено наступні: 
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вперше:  

‒ сформульовано концепцію спеціального кримінального провадження, яку 

відображено у вигляді системно-структурного підходу, що дозволяє розкрити всі 

важливі характеристики досліджуваного інституту. Концепція спеціального 

кримінального провадження: по-перше, включає системно проаналізовані 

положення щодо здійснення спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження; по-друге, визначає систему знань, наукових 

позицій про його розуміння як специфічного правового явища; по-третє, містить 

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

правових засобів щодо забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження у випадку ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у 

провадженні; по-четверте, розкриває напрями і способи удосконалення 

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

методологічна основа для подальших наукових досліджень спеціального 

кримінального провадження як інституту кримінального процесуального права; 

‒ визначено ознаки спеціального кримінального провадження як правового 

інституту, а саме: являє систему правових норм, що інтегрує положення про 

спеціальне досудове розслідування та спеціальне судове провадження за спільною 

ознакою ‒ ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у провадженні; має 

постійний (не тимчасовий) характер, тобто є стійким; забезпечує регламентацію 

кримінально-процесуальних відносин, які до запровадження інституту 

спеціального кримінального провадження не були врегульовані кримінальним 

процесуальним законом; 

‒ запропоновано поняття і визначено зміст інституційних принципів 

спеціального кримінального провадження як керівних положень, які ґрунтуються 

на загальноправових та галузевих принципах кримінального процесуального права 

із урахуванням відносин, що регулюються, визначають зміст спеціального 

кримінального провадження та діяльності уповноважених органів з метою 

виконання завдань кримінального провадження. До основних з них, які мають 
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значення у механізмі правового регулювання і правозастосування належать: 

1) якість нормативного регулювання спеціального кримінального провадження має 

забезпечувати його однакове розуміння і застосування (чіткість, доступність та 

передбачуваність правових норм); 2) спеціальне кримінальне провадження має 

супроводжуватись вжиттям заходів щодо забезпечення особистої участі 

підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні; 3) застосування 

спеціального кримінального провадження не допустиме з метою політичного 

переслідування, помсти, тиску, обслуговування приватних інтересів або інших, ніж 

виконання завдань кримінального провадження, мотивів; 4) особи, які засуджені за 

результатами здійснення спеціального кримінального провадження мають право на 

оскарження вироку та новий судовий розгляд; 5) права підозрюваного, 

обвинуваченого у спеціальному кримінальному провадженні не можуть бути 

обмежені або забезпечуватись вибірково, реалізація прав підозрюваного, 

обвинуваченого, які він здійснює особисто має бути компенсована обов’язковою 

участю захисника; 6) спеціальне кримінальне провадження має здійснюватись у 

випадках, якщо у кримінальному провадженні вичерпані всі процесуальні 

можливості забезпечення особистої участі підозрюваного, обвинуваченого і 

реалізація принципу невідворотності відповідальності у інший спосіб неможлива; 

7) публічність спеціального кримінального провадження передбачає прозорість та 

відкритість дій уповноважених органів задля запобігання можливим зловживанням; 

8) обов’язок держави використати всі передбачені законом можливості для 

дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого; 

‒ обґрунтовано доцільність вилучення нормативної конструкції 

«переховування від слідства і суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності» з ч. 2 ст. 297-1; п. 5 ч. 1 ст. 297-2; ч. 1, 3 ст. 294-1; ч. 3 ст. 323 

КПК України та заміну її на формулу «ухилення від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази), що сприятиме узгодженню правових норм та 

забезпечить однакове розуміння та застосування закону;  
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‒ запропоновано відмовитись від вимоги оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук як умови здійснення спеціального кримінального 

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

види, а визначення конкретного виду розшуку зумовлене завданнями та 

обставинами кримінального провадження. При цьому пропонується законодавчо 

визначити обов’язок доказування стороною обвинувачення вжиття дій і заходів з 

метою розшуку. Запропонований підхід також сприятиме вирішенню проблеми 

здійснення спеціального кримінального провадження у випадку, коли неможливо 

застосувати загальний порядок кримінального провадження щодо осіб, які 

ухиляються від слідства і суду переховуючись на тимчасово окупованих 

територіях, адже їх оголошення у міжнародний розшук неможливе, а дію Угоди 

про обмін інформацією у сфері боротьби зі злочинністю від 22 травня 2009 року 

було припинено на підставі постанови КМУ № 44 від 2 лютого 2015 року; 

‒ сформульовано висновок, що віднесення діяння, передбаченого законом 

України про кримінальну відповідальність до переліку, визначеного у ч. 2 ст. 297-1 

КПК України пов’язане із такими критеріями: суспільно-політичний ‒ це 

кримінально карані діяння, що викликають суспільний та політичний резонанс, 

впливають на формування громадської думки і міжнародної спільноти про 

діяльність органів влади, завдають шкоди широкому колу суспільних відносини, 

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

воєнної ситуації, можуть мати міжнародний характер; процесуальний ‒ 

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

виконання повноважень органами державної влади на непідконтрольних 

територіях. Із урахуванням зазначених критеріїв запропоновано доповнити перелік 

злочинів, передбачених у ч. 2 ст. 297-1 КПК України, який ми вважаємо відкритим, 

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

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

260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», 

294 «Масові заворушення», 328 «Розголошення державної таємниці», ст. 332-1 
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«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та порядку 

виїзду з неї», 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України», 341 

«Захоплення державних або громадських будівель і споруд», 410 «Викрадення, 

привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових 

або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 

чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем», 419 «Порушення правил несення 

прикордонної служби», 422 «Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять 

такі відомості»;  

‒ відповідно до визначеного в роботі концептуального підходу, з урахуванням 

інституційних принципів спеціального кримінального провадження та результатів 

узагальнення правозастосовної практики пропонується авторське розуміння 

поняття спеціального кримінального провадження ‒ спеціальне досудове слідство і 

спеціальне судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діянь, 

передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 

146-1, 147, 149, частинами другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання 

службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 

258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-

2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 закону України про кримінальну 

відповідальність стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який ухиляється 

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

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

розшук; 

‒ визначено відмінні та спільні процесуальні вимоги щодо здійснення 

спеціального досудового розслідування і спеціального судового провадження, що 

можуть враховуватись у практичній діяльності для інформаційної компенсації 

асиметричності правового регулювання, що полягає у різному обсязі правової 
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регламентації здійснення спеціального досудового розслідування (системна, 

детальна) і спеціального судового провадження (вибіркова). Відмінними 

процесуальними вимогами здійснення спеціального досудового розслідування і 

спеціального судового провадження є: нормативно визначений обов’язок 

прокурора додати до клопотання про здійснення спеціального судового 

провадження матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про 

розпочате кримінальне провадження (для спеціального досудового розслідування 

такого обов’язку у правових нормах не передбачено, що запропоновано 

нормативно врегулювати); наслідки припинення існування підстав для здійснення 

спеціального досудового розслідування (продовжується у загальному порядку), 

спеціального судового провадження (судовий розгляд розпочинається спочатку 

згідно із загальними правилами); можливість повторного звернення з клопотанням 

про здійснення спеціального досудового розслідування (за наявності нових 

обставин), для спеціального судового провадження такого порядку законодавчо не 

передбачено (запропоновано визначити порядок повторного звернення прокурора з 

клопотанням про здійснення спеціального судового провадження). Спільними 

ознаками є: необхідність постановлення ухвали про здійснення спеціального 

досудового розслідування та спеціального судового провадження; обов’язкова 

участь захисника; порядок вручення процесуальних документів; 

удосконалено:  

‒ доктринальні підходи щодо співвідношення понять «заочне кримінальне 

провадження» і «спеціальне кримінальне провадження» та сформульовано 

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

значення такого висновку; 

‒ понятійний апарат процесуальної науки у частині формулювання і 

конкретизації окремих дефініцій (повідомлення про підозру, достатність доказів 

для повідомлення про підозру, клопотання, презумпція обізнаності та ін.) із 

урахуванням особливостей нормативного регулювання та практичної реалізації 

спеціального кримінального провадження; 
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‒ концептуальні засади забезпечення процесуальних гарантій прав учасників 

кримінального провадження шляхом конкретизації відповідних положень у 

випадку здійснення спеціального кримінального провадження; 

‒ наукові та практичні підходи щодо застосування практики ЄСПЛ у 

кримінальному судочинстві із розкриттям змісту правових позицій ЄСПЛ щодо 

здійснення процедури in absentia у різних країнах та обґрунтуванням необхідності 

дослідження підстав їх постановлення; 

‒ рекомендації щодо реалізації окремих форм міжнародного співробітництва у 

спеціальному кримінальному провадженні (екстрадиція, міжнародний розшук) із 

урахуванням проблем правозастосування, що стосуються вжиття всіх можливих 

заходів у межах міжнародного співробітництва до ухвалення рішення про 

здійснення спеціального кримінального провадження, термінів виконання запитів 

(доручень, прохань, клопотань) та їх якості, визначення моменту, з якого 

вважається, що особа оголошена у міжнародний розшук та документи, які 

підтверджують, що такий розшук здійснюється; 

дістали подальший розвиток: 

‒ наукові положення щодо визначення місця спеціального кримінального 

провадження у диференціації кримінальної процесуальної форми за критерієм її 

складності із обґрунтуванням висновку, що спеціальне кримінальне провадження 

не належить ні до спрощеної, ні до ускладненої форми, хоча і містить певні ознаки 

обох форм. Спеціальне кримінальне провадження здійснюється за загальними 

правилами із урахуванням особливостей, визначених КПК України; 

‒ ідеї і концепції щодо утвердження та забезпечення прав людини у 

кримінальному провадженні шляхом конкретизації і розкриття змісту та обсягу 

таких прав у спеціальному кримінальному провадженні; 

‒ підходи до визначення спеціального кримінального провадження як 

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

вимогам, що висуваються до стадій кримінального провадження із визначенням 

специфічних завдань у випадку здійснення спеціального судового провадження; 

‒ загальні вимоги щодо змісту і процесуального порядку постановлення 

судових рішень із визначенням особливостей порядку розгляду клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження та що стосується рішень про застосування запобіжного заходу за 

відсутності підозрюваного, вироку за результатами спеціального судового 

провадження; 

‒ пропозиції щодо законодавчого регулювання спеціального кримінального 

провадження із розробленням відповідного проєкту Закону.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані у дисертації пропозиції можуть бути використані у: 

– нормотворчому процесі – для вдосконалення КПК України, підзаконних та 

локальних нормативних актів (лист Комітету Верховної Ради України з питань 

правоохоронної діяльності № 04-27/12-2021/57457 від 22 лютого 2021 р.); 

– правозастосовній діяльності – для надання допомоги практичним 

працівникам під час здійснення спеціального кримінального провадження (акт 

впровадження Головного слідчого управління Національної поліції України від 20 

січня 2021 р.); 

– навчальному процесі ‒ під час проведення занять з навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Кримінальне процесуальне доказування», «Доказування 

на досудовому розслідуванні», у підготовці підручників, навчальних посібників, 

методичних матеріалів (акт впровадження Національної академії внутрішніх справ 

від 11 лютого 2021 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження оприлюднені у наукових доповідях і виступах на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, а саме: 

«Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 20-21 травня 2016 р.), 
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«Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 19-20 травня 2017 р.), 

«Становлення та розвиток наукових досліджень» (м. Київ, 18-19 травня 2018 р.), 

«Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності та використання 

спеціальної техніки» (м. Дніпро, 6 грудня 2018 р.), «Реалізація державної 

антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (м. Київ, 7 грудня 2019 р.), 

«Актуальні проблеми правової науки в сучасних умовах» (м. Кривий Ріг, 16 травня 

2019 р.), «Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам» 

(м. Дніпро, 31 травня 2019 р.), «Актуальні питання теорії та практики досудового 

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

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

«Правова освіта: науковий погляд молодих вчених» (м. Київ, 24 січня 2020 р.), 

«Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» (Київ, 9-

10 грудня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

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

статей ‒ у виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових 

видань з юридичних наук, шість статей ‒ у наукових періодичних виданнях інших 

держав з юридичного напряму, одинадцять – у збірниках тез наукових доповідей, 

оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях і круглих столах. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, що 

містять шістнадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (401 

найменування) на 47 сторінках, чотирьох додатків на 36 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації складає 475 сторінок, із них основний текст 394 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

1.1. Науково-методологічні підходи дослідження інституту спеціального 

кримінального провадження 

 

Організація дослідження складної та багатоаспектної наукової проблеми якою 

є інститут спеціального кримінального провадження, передбачає необхідність 

визначення мети, предмета, а також низки підходів та методів, що здатні 

забезпечити ефективність та результативність такого дослідження.  

Це завдання потребує визначення специфічної форми пізнавальної діяльності, 

що орієнтована на специфіку предмета дослідження ‒ його методології. 

У широкому сенсі під методологією розуміється спосіб пізнання, форма 

організації наукового знання, науково-пізнавальної діяльності. У загальному 

вигляді методологія представляється в двох аспектах, які виконують дві функції: 

дескриптивну, тобто описову, яка формує теоретичний апарат (понятійне поле 

досліджуваного явища, об'єкта) і прескриптивну, що створює нормативні орієнтири 

для подальшого вивчення [80]. 

Основною формою пізнання реальної дійсності є наукове пізнання. Воно 

проходить цілеспрямовано, являє собою наукове дослідження, має певну природу, 

структуру й особливості. Результатом наукового пізнання виступає система понять, 

категорій, методологій, методів, законів, теорій. Головною метою наукового 

пізнання є відкриття об'єктивної істини, що базується на конструктивно-

критичному ставленні до дійсності. Основною функцією наукового пізнання є 

обслуговування потреб практики. Наукове пізнання виступає як складний, 

суперечливий процес відтворення знань. Наукове пізнання здійснюється за 

допомогою різних методів дослідження, що є певними способами, прийомами й 
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процедурами, якими повинен володіти суб'єкт пізнання в процесі наукового 

дослідження [229]. 

Наукова методологія має бути заснована на використанні таких критеріїв 

науковості: системність знання, формальна несуперечність, перевірюваність, 

відтворюваність, відкритість для критики, свобода від упередженості [229]. 

Постановка і розв’язання проблем нормативного регулювання та практичної 

реалізації спеціального кримінального провадження (СКП), поряд з формально-

юридичним вивченням, потребують визначення методології дослідження, що є 

обов’язковою умовою для всебічного розкриття сутності, змісту, значення та інших 

важливих аспектів досліджуваного інституту.  

Адекватна модель процесу наукового дослідження, результатом якого є нове 

знання, охоплює стадію формулювання й оцінки проблеми; відкриття, генерування 

й обґрунтування нових наукових ідей. І хоча наука не має у своєму розпорядженні 

який-небудь безпомилково діючий метод генерування нових наукових ідей і 

гіпотез, вона має у своєму розпорядженні широку розмаїтість методів, прийомів, 

засобів і способів міркувань як логічного, так і евристичного характеру, що 

значною мірою регулюють і збагачують процес дослідження. Процес дослідження 

в науці детермінується соціально-історичними, світоглядними і конкретно-

науковими вимогами й умовами. Отже, процес пошуку в науці не зводиться до 

сукупності випадкових відкриттів, раптових осяянь. Насправді «випадкове» тут 

обумовлено необхідністю рішення насущних проблем розвитку наукового знання 

[53, с. 16]. 

Виходить, формування новаційного підходу до вивчення державно-правових 

явищ, можливо лише на основі критичного аналізу традиційних, що сформувалися 

раніше дефініціях і твердженнях, наукових знаннях. З урахуванням об'єктивних 

потреб суспільства в дійсний період і можливих змін в майбутньому [53, с. 16]. 

О.Ф. Скакун загальнотеоретичне поняття і зміст методології визначає як 

систему загальних підходів, принципів, методів, способів і засобів пізнання права і 

держави, реалізованих на основі знань про закономірності їхнього застосування за 
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допомогою сукупності юридичних понять і категорій, а також вчення про 

теоретичні основи їхнього пізнавального використання. Автор (О.Ф. Скакун) 

виокремлює такі методи: 1) формально-юридичний (догматичний, юридично-

технічний); 2) формально-логічний; 3) діалектичний; 4) соціологічний; 

5) системного аналізу: а) структурно-системного аналізу (загальної теорії систем); 

б) структурно-функціонального аналізу; 6) історичний; 7) герменевтичний; 

8) правової семіотики; 9) порівняльний; 10) функціонально-інструментальний; 

11) теоретико-правового моделювання; 12) теоретико-правового прогнозування 

[238, с. 8]. 

З цих позицій теоретико-методологічне дослідження СКП відображає його 

зміст і спрямоване на вирішення низки актуальних проблем, а, насамперед, ‒ 

термінологічну визначеність та загальну впорядкованість, розкриття особливостей, 

властивостей досліджуваного інституту, його процесуально-правову природу.  

У доктрині методологію переважно розглядають як систему методів 

дослідження, вчення про науковий метод. Відтак, основоположним поняттям і 

складником методології є метод.  

Метод (від грецької metodos) у широкому розумінні слова – «шлях до чогось», 

шлях дослідження, шлях пізнання, теорія, вчення, свідомий спосіб досягнення 

певного результату, здійснення певної діяльності, вирішення певних задач. У 

словнику української мови даються наступні визначення даним поняттям. Метод 

визначається як: 1) спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя»; 2) прийом 

або система прийомів, що застосовується в якій-небудь галузі діяльності (науці, 

виробництві тощо) [24; 239, с. 33‒37]. 

Як зазначає І.В. Табарін, у науковому пізнанні істинними мають бути не лише 

отримані під час дослідження результати – нові знання, а й шлях до цих знань – 

методологія, тобто ті методи, за допомогою яких отримано нові дані. Методологія ‒ 

сукупність прийомів, способів і засобів, що являють собою методи пізнання, які 

об’єднанні в певну систему та використовуються в їх сукупності у процесі 

конкретних наукових досліджень для отримання нових знань [255, с. 565].  
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Ми визначємо методологію дослідження СКП як сукупність методів пізнання, 

підходів, процедур, способів та засобів, які застосовуються для вирішення 

спеціальних дослідницьких завдань щодо формулювання нових, удосконалення 

існуючих теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на 

формування і розвиток наукового знання та практики застосування СКП.  

Методи дослідження, як основа методології, різноманітні і розглядаються як 

шлях дослідження і його спосіб. У літературі пропонують різні класифікації 

методів. 

П. М. Рабінович визначає наступну систему методів: 

– філософсько-світоглядні підходи (матеріалістичний чи ідеалістичний, 

діалектичний чи метафізичний, визначення чи заперечення об’єктивних 

соціальних, у тому числі державно-правових, закономірностей та можливості їх 

пізнання, здобуття істинних знань про них); 

– загальнонаукові методи, що використовуються в усіх або більшості наук 

(наприклад, структурний, функціональний, сходження від абстрактного до 

конкретного, формально логічні процедури); 

– групові методи, що застосовуються лише в певній групі наук, наприклад, 

тільки в суспільствознавстві (наприклад, метод конкретно- соціологічного 

дослідження); 

– спеціальні методи, що прийнятні для дослідження предмета, будь-якої однієї 

науки [213, с. 103]. 

В. М. Сирих зазначає, що метод правової науки є системою загальних, 

спеціальних і приватних методів пізнання, що ґрунтуються на матеріалістично-

діалектичному методі. Вони охоплюють чотири види, а саме: 

– матеріалістичну діалектику; 

– загальні прийоми (аналіз і синтез, індукція та дедукція, аналогія, порівняння, 

системно-структурний підхід тощо); 

– спеціальні методи; 

– приватно-правові методи [254, с. 13]. 
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Методологію наукового дослідження СКП, застосування якої дозволило 

отримати низку нових наукових знань та висновків, а також здійснити аналіз та 

узагальнення існуючих наукових та нормативних напрацювань становить її 

інструментально-методологічне забезпечення. А саме: філософські, 

загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, загальнологічні), спеціально-наукові 

(конкретно-наукові) методи дослідження [253, с. 287‒304].  

Філософські методи пізнання визначили головний напрям дослідження 

ключових категорій і понять досліджуваного інституту. 

Серед них діалектичний метод, як основа методології, сприяв формулюванню 

поняття і концепції СКП, розкриттю її багатоманітності з позицій передумов 

виникнення, розвитку, трансформацій, адже діалектичний метод дозволяє вивчати 

всі явища навколишнього світу в «їхньому взаємозв’язку та взаємодії, в їхньому 

розвитку і еволюції шляхом переходу кількості в якість, обумовленого боротьбою 

внутрішніх протилежностей, закладених у цих явищах» [37]. Сформульована у 

роботі концепція СКП є результатом, сукупністю нових положень, проте із 

урахуванням вже відомих напрацювань та розробок. Пізнання СКП за допомогою 

діалектичного методу дозволило також виявити та описати його ознаки, функції, 

принципи, визначити зв’язок з іншими правовими явищами. 

Герменевтичний підхід у правовій сфері ґрунтується на сукупності принципів і 

методів тлумачення й інтерпретації юридичних текстів, а останні можуть мати 

форму як нормативно-правових, так і інших правових документів, а також 

наукових монографій та інших письмових праць вчених. Цей підхід домінує в 

аналітичній юриспруденції. Тлумачення права розглядають як посередника між 

загальною та абстрактною нормами і конкретними життєвими ситуаціями, до яких 

застосовуються ці норми [153, с. 38]. У межах дослідження герменевтичний метод 

використано під час тлумачення правових понять, норм права, вдосконалення 

термінологічного апарату, насамперед, з метою усунення конфлікту інтерпретацій 

закону і правозастосування.  
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Класифікація загальнонаукових методів наукового пізнання здійснюється за 

різними критеріями. Так, у структурі загальнонаукових методів виділяються три 

рівні: емпіричний, теоретичний та загальнологічний. Цим рівням властиві свої, 

відносно самостійні методи і прийоми наукового пізнання. Проте межі між ними 

умовні. В дійсності методи емпіричного пізнання деякою мірою використовуються 

на теоретичному рівні, і навпаки. Наприклад, порівняння, аналогія, експеримент 

можуть використовуватися в теоретичному дослідженні, а ідеалізація, формалізація 

‒ на емпіричному рівні пізнання [11, с. 60]. 

Емпіричні методи дослідження використовувались для отримання даних, 

матеріалів та інформації про різні аспекти нормативного регулювання і процедури 

здійснення СКП для подальшого формулювання теоретичних висновків та 

положень у контексті предмета дослідження. Вони конкретизовані у межах 

спеціальних методів.  

На теоретичному рівні проводяться логічні дослідження зібраних фактів, 

розробка понять, суджень та виконання умовиводів. У процесі цієї роботи 

співвідносяться попередні наукові уявлення з новими, що виникають. На 

теоретичному рівні наукове мислення звільняється від емпіричного опису, 

створюється теоретичне узагальнення. Таким чином, новий теоретичний зміст 

знань надбудовується над емпіричними знаннями. На теоретичному рівні пізнання 

науковці використовують логічні методи подібності або відмінності, розробляють 

нові системи знань або вирішують завдання подальшого узгодження теоретично 

розроблених систем з накопиченими новими експериментальними результатами 

[21, с. 42]. 

Опрацювання, систематизація та узагальнення емпіричних даних 

здійснювалось за допомогою таких теоретичних методів:  

‒ формалізації, що полягає у тому, що в мисленні виокремлюються і стають 

предметом вивчення форми думки, тобто спосіб з’ясування елементів думки, що 

має такі ознаки (стійкість, універсальність (загальнолюдський характер), 

обов’язкова вираженість у мові (природній чи штучній), сутнісний зв’язок з 
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правильністю, надійністю мислення) [252, с. 226–227]. Реалізація цього методу 

полягає у послідовності пізнавальних прийомів, засобів, операцій сутності СКП як 

правового явища і побудови логічних формул для запровадження у нормотворчий 

процес, що сприяє забезпеченню принципу юридичної визначеності; 

‒ аксіоматичний ‒  під час вивчення проблеми забезпечення прав людини у 

провадженні in absentia на основі міжнародних стандартів кримінального 

судочинства та їх конкретизації у національному праві, інституційних принципах 

СКП; 

‒ історичний ‒ для дослідження становлення і розвитку наукового знання про 

інститут СКП, з’ясування його сучасного стану та прогнозування його можливих 

трансформацій. Застосування історичного методу дозволило визначити зв’язок 

СКП з іншими державно-правовими явищами у історичному контексті і 

сформулювати висновок про своєчасність його запровадження в умовах 

сьогодення.  

Аналіз ‒ метод пізнання, за допомогою якого досліджуваний предмет подумки 

або практично розчленовується на складові частини або виділяються ознаки 

предмета для вивчення їх окремо як частини єдиного цілого. Здійснити аналіз ‒ це 

не означає просто розкласти ціле на його складові частини. Таке розкладання саме 

по собі нічого не дає, але воно дає можливість дослідникові проникнути в сутність 

отриманих у результаті розкладання частин, елементів, сторін єдиного цілого, 

виявити в них головне, основне, істотне, розкрити об’єктивно існуючі зв’язки між 

ними, що дуже важко або неможливо зробити без їхнього виділення [89, с. 43]. Так, 

СКП вивчалось з позицій його складових ‒ СДР та ССП, їх відмінностей та 

взаємозв’язку, змісту досудового розслідування і судового провадження у частині 

застосування процедур СДР та ССП. Для пізнання СКП як правового явища в 

цілому застосовано синтез за допомогою якого розкрито його зміст із 

відображенням внутрішніх зв’язків структурних елементів. Використання методів 

аналізу і синтезу дозволило комплексно дослідити СКП як системне правове явище 

також із позицій різних точок зору на його мету і завдання. 
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Індуктивний ‒ спосіб дослідження, при якому по приватних фактах і явищах 

установлюються загальні принципи й закони. [89, с. 37] та дедуктивний ‒ спосіб 

дослідження, при якому приватні положення виводяться із загальних. Цей спосіб 

визначає кінцевий результат дослідження, що базується на певних відомих 

логічних зв’язках, за межами яких він не може бути використаний. [89, с. 37] 

застосовувались в комплексі для відображення теоретичних і практичних 

механізмів, що забезпечують здійснення СКП та висвітлення його особливостей на 

тлі загальногалузевих процесів.  

Аналогія застосована для побудови висновків про спільні і відмінні риси СКП 

з іншими правовими інститутами. Наприклад, характеристики, притаманні 

заочному провадженню також належать СКП, отже, СКП є різновидом заочного 

провадження, що є основою для побудови логічної моделі СКП.  

Абстрагування дозволило виокремити СКП з-поміж інших правових процедур 

та інститутів, висвітлити його особливості, відмінності та значення для виконання 

завдань кримінального провадження.  

Метод прогнозування дав змогу зробити обґрунтовані припущення про 

перспективи змін досліджуваного інституту у законодавчому полі та 

правозастосовному процесі, загальній правосвідомості. 

Застосування праксеологічно-правового методу здійснювалось на основі 

наступних етапів наукової діяльності: наукова постановка проблеми, її чітке 

формулювання; встановлення системного поля аналізу, тобто кола задіяних галузей 

знання, та окреслення понятійно-категоріального каркасу проблемної сфери; 

визначення бажаних наслідків з урахуванням специфіки соціокультурного 

контексту та динаміки суспільних відносин; висунення низки альтернативних ідей 

про можливі шляхи вирішення проблеми; на основі оцінки доцільності 

(продуктивності, адекватності, надійності, чистоти) реалізації цих ідей обрання 

оптимальної ідеї, за допомогою якої найбільш вірогідне вирішення проблеми; 

слідування цій ідеї у процесі пізнання; почергове використання всіх інших 

альтернативних ідей у тому випадку, якщо початково обрана ідея не вирішила 
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проблему; впровадження вирішеної проблеми на практиці шляхом визначення 

етапів дії. Кожен із цих етапів має власну структурну організацію та методологічне 

підґрунтя [155, с. 53]. Це дозволило з виважених та обґрунтованих позицій 

сформулювати конкретні рекомендації для удосконалення законодавства і 

підвищення ефективності діяльності уповноважених суб’єктів, а також висловити 

застереження щодо безсистемної правотворчості. 

Системний підхід ‒ один із головних напрямів методології спеціального 

наукового пізнання та практики, мета і завдання якого полягають у дослідженні 

певних об'єктів і складних систем.  

Методологічна специфіка системного підходу полягає у тому, щоб адекватно 

виявити механізми утворення складного об'єкта з певних складових та їх взаємодію 

з метою управління таким об’єктом. З позицій системного підходу можна 

розглядати будь-яку сферу та будь-який об’єкт. Орієнтація на системний підхід у 

досліджені (структура, взаємозв'язки елементів, явищ, їх супідрядність, ієрархія, 

функціонування, цілісність розвитку, динаміка системи, сутність та особливості, 

чинники та умови) виправдана тоді, коли ставиться завдання дослідити сутність 

явищ.  

Основні методологічні принципи системного підходу:  

‒ принцип цілісності (об’єкт розглядається як єдине ціле);  

‒ принцип пріоритету цілого над складовими частинами;  

‒ принцип ієрархічності (підпорядкованість систем нижчого рівня системам 

вищого);  

‒ принцип структурності (зв'язки, що зумовлюють особливості будови); 

‒ принцип самоорганізації (здатність удосконалювати рівень своєї організації); 

‒ принцип взаємозв'язку із зовнішнім середовищем [75, с. 66; 231]. 

Системний підхід дозволив визначити юридичні властивості та якості 

інституту СКП, загальну структуру та організацію його елементів, виявити, 

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

СКП в системі кримінального процесу та теоретичних інститутах (зовнішні зв’язки 
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СКП), виявити внутрішні і зовнішні залежності. Системний підхід реалізований за 

допомогою застосування сукупності методів, заснованих на ньому ‒ системно-

структурного, функціонально-структурного, системно-історичного. 

Статистичний метод застосовано для виявлення стійких властивостей окремих 

об’єктів, що досліджувались, а також вивчення кількісних показників діяльності 

органів досудового розслідування та суду під час застосування інституту СКП.  

Спеціально-наукові (конкретно-наукові) методи визначені предметом, 

об’єктом і метою кримінально-процесуальної науки та метою і завданнями цього 

дослідження. До них належать:  

‒ соціологічні методи (опитування, анкетування, інтерв’ювання, 

спостереження, вивчення документів) використовувались для збирання правової та 

іншої інформації у контексті предмета дослідження: вивчались думки та пропозиції 

різних суб’єктів (слідчі, прокурори, слідчі судді, судді, захисники) щодо проблем 

нормативного і правозастосовного характеру; вивчались документи 

правозастосовної діяльності, відвідувались судові засідання, формулювались 

висновки на основі власного досвіду правозастосовування; 

‒ компаративістський метод, як важлива складова методологічного арсеналу, 

дозволив вирішити низку гносеологічних та онтологічних завдань зокрема щодо 

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

міжнародних документів та практики ЄСПЛ, загальних принципів дотримання прав 

людини, стандартів кримінального судочинства. За результатами 

компаративістського дослідження встановлено особливості формування інституту 

in absentia та причини відмови від нього у країнах різних правових систем;  

‒ порівняльно-правовий метод є основою уніфікації та гармонізації права 

через міжнародні договори, засобом виявлення загального й особливого у правових 

системах загалом та окремих країн. Використання його дає можливість краще 

усвідомити національний правовий досвід в аспекті зарубіжного досвіду, зіставити 

стан розвитку національної правової системи зі світовими тенденціями в розвитку 

права [364, с. 667]. Його застосовано з метою співставлення юридичних понять, 
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явищ, процесів, норм, інститутів, принципів процедури in absentia у міжнародному 

(макрорівень), національному праві, законодавстві окремих зарубіжних країн 

(мікрорівень), що відображає всебічний досвід організації такої процедури, 

тенденції її розвитку; 

‒ формально-юридичний метод дає змогу деталізувати, структурувати, а також 

здійснити групофікацію правових феноменів, проаналізувати зовнішні та внутрішні 

форми. Завдяки цьому способу здійснюється дослідження джерел права, 

формальної визначності права як його найважливішої властивості; дослідження 

внутрішнього змісту правових норм і права в цілому, правил юридичної техніки; 

методів систематизації нормативного матеріалу тощо [22, с. 126]. Так, здійснено 

комплексне дослідження джерел міжнародного та національного права з точки зору 

їх сутності та впливу на СКП, визначення обсяг прав і обов’язків його учасників.  

Отже, обраний методологічний інструментарій включає сукупність методів, 

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

завданнями, що дозволило концептуально синтезувати аналітичні, статистичні, 

наукові та інші результати, які були отримані в процесі проведеного дослідження 

та сформульовані раніше. Методологія дослідження визначена на основі принципів 

всебічності, історизму, комплексності, зв’язку теорії та практики, науковості. 

Результатом застосування методології ми вважаємо досягнення належного 

усвідомлення проблематики, що досліджується та формування важливих наукових 

результатів [336, с. 336‒340]. 

 

1.2. Доктринальні положення та розвиток законодавства про спеціальне 

кримінальне провадження  

 

Як було зазначено, відсутність в Україні правового механізму притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які вчинили злочин і переховуються від органів 

досудового розслідування і суду актуалізувала необхідність його правового 

оформлення та впровадження.  
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Результатом цієї роботи стало ухвалення Закону України «Про внесення змін 

до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 

громадської безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 р. № 1689-VII в 

Україні було запроваджено інститут спеціального досудового розслідування (СДР) 

кримінальних правопорушень, який передбачено главою 24-1 КПК України, а 

також положення спеціального судового провадження (ССП). 

Запровадження інституту спеціального кримінального провадження було 

неоднаково сприйнято науковцями і практиками, що також певним чином 

зумовлено впливом соціально-політичної ситуації.  

У свій час в обґрунтування доцільності правової регламентації спеціального 

кримінального провадження (СКП), на нашу думку, виправдано і правильно 

наводились аргументи щодо відсутності правової процедури притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які умисно ухиляються від участі у 

кримінальному провадженні шляхом неприбуття до органів досудового 

розслідування та суду для виконання своїх процесуальних зобов’язань, участі у 

процесуальних діях, які потребують їх присутності, тим самим унеможливлюючи 

рух кримінального процесу. Як наслідок, захист прав потерпілих та інтересів 

держави не може бути забезпечено, а невідворотність відповідальності – як 

завдання кримінального провадження, виконано. Не викликає сумніву, що 

невиправдані зволікання та затягування у кримінальному процесі дискредитують 

значення кримінального судочинства та норм закону про кримінальну 

відповідальність, що підриває авторитет та довіру громадян до державних 

інституцій, створює атмосферу зневіри у справедливість та невпевненості у власній 

захищеності та безпеці. 

І хоча наразі передчасно говорити, що інститут спеціального кримінального 

провадження є досконалим, потрібно визнати, що вже багато зроблено для 

забезпечення його законодавчої якості та можливості практичної реалізації. Серед 

іншого, це пов’язано і з тим, що у законотворців була можливість звернутись до 
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досвіду зарубіжних країн та міжнародних інституцій, де процедура in absentia 

застосовується вже протягом тривалого часу. Відтак, помилки і недоліки її 

регламентації та реалізації були враховані у національному законодавстві. Крім 

того, завдяки постійному науковому інтересу до цієї проблематики відбувається 

пошук оптимальних рішень задля удосконалення досліджуваного інституту.  

Опитані у процесі дослідження слідчі, прокурори, слідчі судді, судді та 

захисники в більшості вважають, що СКП відповідає завданням і засадам 

кримінального провадження. Так, позитивна відповідь надали 88/85/78/64 % 

респондентів (відповідно із зазначеною послідовністю) (Додаток Б). 

Науковці, які вивчали відповідну тематику звертаються до різних історичних 

пам’яток права (період перебування українських земель у складі Росії, Польщі, 

Австро-Угорщини), у яких йдеться про спосіб дій уповноважених органів (зазвичай 

суду) у випадку, якщо особа ухиляється від особистої явки у визначений строк і 

була належним чином попереджена про необхідність особистої присутності.  

Р.Г. Пєсцов зазначає, що у Статуті Кримінального Судочинства 1864 року 

були передбачені процедури щодо заочного розгляду: 1) передбачався обов’язок 

мирового судді проголосити заочний вирок, якщо обвинувачений у проступку, за 

який передбачається покарання не більше арешту, не з’явився або не надіслав 

повіреного у зазначений строк; 2) встановлювався зв’язок між категоріями злочинів 

і можливістю проведення судового розгляду за відсутності обвинуваченого; 3) 

встановлювався принцип, за яким заочний судовий розгляд допускався у справах 

про злочини, за які передбачалося покарання невеликої тяжкості; 4) поважні 

причини, через які обвинувачений не міг прибути до вказаного строку, 

розглядалися як обставини, що виключають можливість заочного судового 

розгляду у кримінальній справі; 5) законодавець приділив належну увагу 

необхідності відшкодування шкоди, спричиненої проступком, якщо вирок у 

кримінальній справі не може бути проголошений через відсутність 

обвинуваченого; 6) явка засудженого протягом визначеного невеликого проміжку 

часу (два тижні) після винесення щодо нього заочного вироку розглядалася як 
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підстава для скасування заочного вироку і проведення нового судового розгляду у 

звичайному порядку [161, с. 13; 162; 164].  

У своїх роботах Р.Г. Пєсцов досліджує історію розвитку інституту заочного 

провадження і обґрунтовує висновок про те, що заочний розгляд кримінальних 

справ передбачався в різні історичні періоди існування нашої державності. Однак, 

умови його допустимості диктувалися конкретними історичними обставинами та 

потребами подальшого розвитку нашого суспільства [163, с. 96]. 

Ця теза не втратила актуальності й дотепер.  

Дослідники та практики для визначення поняття, підстав та умов застосування 

СКП використовують різноманітну термінологію, зокрема і притаманну зарубіжній 

та міжнародно-правовій практиці, але, зазвичай, йдеться про досліджуваний 

інститут у його теперішньому розумінні.  

Потрібно зазначити, що до цього часу у КПК України та інших законах 

належного рівня термінологічного забезпечення не досягнуто. Поняття «спеціальне 

кримінальне провадження» не визначене, законодавець використовує «in absentia» 

(ч. 2 ст. 7; ст. 297-1; 323; ч. 5 ст. 374; п. 6ч. 6 ст. 588; ч. ст. 602; КПК України, 

«заочно» (ч. 7 ст. ст. 602 КПК України), а також «спеціальне досудове 

розслідування» (п.8 ч.2 ст. 52; ч. 1,2 ст. 297-1; ч. 5 ст. 374 КПК України), 

«спеціальне судове провадження» (п.8 ч.2 ст. 52; ч. 3, 4 ст. 323; ч. 5 ст. 374 КПК 

України). У деяких нормах одночасно використовуються «in absentia», «спеціальне 

досудове розслідування», «спеціальне судове провадження». У Законі України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» вживається поняття «спеціальне кримінальне 

провадження» (ч.3 ст. 12) [196]. 

У ст. 3 КПК України серед визначень основних термінів поняття «спеціальне 

кримінальне провадження», «спеціальне досудове розслідування», «спеціальний 

судовий розгляд», «заочне кримінальне провадження», «провадження in absentia», 

«судовий розгляд за відсутності обвинуваченого», «кримінальне провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого» та ін. не згадуються. Убачається, 
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що для даного випадку загальне формулювання ч. 2 ст. 3 КПК України про те, що 

інші терміни, що вживаються в цьому Кодексі, визначаються спеціальними 

нормами у цьому Кодексі та інших законах України є недостанім, і поняття СКП 

має бути наведене у ч. 1 ст. 3 КПК України окремо. 

У спеціальній літературі пропонуються різні підходи до визначення 

досліджуваного інституту [2; 5; 10; 14; 23; 41; 58; 72‒74; 85; 97; 100‒103; 121; 127; 

128‒130; 134‒135; 154; 160; 228; 241; 249; 263; 266‒270; 272; 278‒279; 325; 331]. 

О. В. Маленко у дослідженні поняття та ознак заочного кримінального 

провадження цитує основні з них:  

‒ самостійна форма кримінального процесу, яка має місце під час розгляду 

кримінальних правопорушень невеликої тяжкості за згодою сторін або у випадках, 

коли обвинувачений є недосяжним для здійснення правосуддя із суб’єктивних 

причин, навмисно перешкоджає ходу судового процесу шляхом нез’явлення в 

судове засідання, і ці обставини перешкоджають здійсненню правосуддя, захисту 

прав потерпілих [137, с. 124];  

‒ під заочним провадженням потрібно розуміти розгляд кримінального 

провадження судом без участі обвинуваченого, що не з’явився до суду, хоча він був 

сповіщений про час і місце судового розгляду, але ухилився від участі в судовому 

засіданні [77, с. 32];  

‒ допустимий органом, який здійснює кримінальне судочинство, за наявності 

закріплених у законі підстав і умов, особливий порядок розслідування і розгляду 

кримінальних справ, заснований на дослі¬дженні загального предмета доказування 

та інших обставин справи, який здійснюється за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, якому належить право, окрім за¬гального, на 

особливий порядок оскарження заочного вироку [273, с. 12] та ін. [126, с. 152]. 

Науковці також визначають ознаки кримінального провадження in absenttia.  

О.М. Дроздов вважає, що ключовими ознаками СДР, яке здійснюється згідно 

із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, з 

урахуванням положень Глави 24-1 КПК є: 1) здійснюється на підставі ухвали 
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слідчого судді (ч.2 ст.297 КПК) та триває доки відповідно до ч.5 ст.297-4 КПК 

підстави для постановлення слідчим суддею ухвали про СДР перестануть існувати 

(наприклад, підозрюваний припинив переховуватися від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та забажав взяти участь у СДР, 

змінено раніше повідомлену підозру на нову щодо злочину, який не входить до 

переліку встановленого ч.2 ст.297-1 КПК), проте закінчення СДР може відбутися 

шляхом припинення провадження через його закриття або передачі провадження 

до суду з обвинувальним актом; 2) особливе коло учасників СДР, а саме 

здійснюється лише щодо підозрюваного у вчинені злочинів перелічених в ч.2 

ст.297-1 КПК та який не є неповнолітнім, обов’язкова участь захисника (обраного 

підозрюваним чи призначеного відповідним центром з надання безоплатної 

правової допомоги). 

Ключовими ознаками ССП є, по-перше, що будучи різновидом судового 

провадження може здійснюватися за певних умов у суді першої інстанції, яке 

включає підготовче судове провадження, судовий розгляд і ухвалення та 

проголошення судового рішення, провадженні з перегляду судових рішень в 

апеляційному, касаційному порядку, ВСУ, а також за нововиявленими 

обставинами. У зв’язку з цим слід у КПК встановити, що СП щодо злочинів, 

зазначених у ч.2 ст.297-1 КПК, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого, 

засудженого, виправданого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується 

від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. По-друге, процедура 

ССП розпочинається на підставі ухвали судді за ініціативою спеціального 

суб’єкта – прокурора (ч.3 ст.323 КПК). По-третє, ССП триває, доки підстави для 

постановлення судом ухвали про ССП перестануть існувати, проте подальший 

судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із загальними правилами, 

передбаченими КПК (ч.4 ст.323 КПК). По-четверте, здійснюється лише щодо 

обвинуваченого або засудженого у вчинені злочинів перелічених в ч.2 ст.297-1 

КПК, або виправданого у вчиненні цих злочинів, якщо, наприклад, у відповідному 
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СП ставиться питання, про перегляд за нововиявленими обставинами 

виправдувального вироку (ч. 2 ст. 461 КПК) та який не є неповнолітнім. По-п’яте, 

ССП здійснюється з обов’язковою участю захисника (обраного обвинуваченим, 

засудженим чи виправданим або призначеного відповідним центром з надання 

безоплатної правової допомоги) [51, 94‒95]. 

Так, О.Б. Тимко зазначає, що головною рисою, яка його відрізняє від 

загального порядку розгляду кримінального провадження, є фактична відсутність 

обвинуваченого під час судового розгляду. При цьому йдеться про відсутність 

обвинуваченого протягом усього часу судового розгляду до ухвалення вироку. 

Наступною ознакою заочного кримінального провадження є відхід від дотримання 

принципів та умов кримінального судочинства, що зумовлено відсутністю 

обвинуваченого, що виражається в такому: 1) відступи, які пов’язані з 

неможливістю обвинуваченого особисто реалізовувати надані йому процесуальні 

права; 2) відступи які пов’язані з особливим порядком оскарження вироку, 

прийнятого заочно. Ще однією ознакою, що характеризує заочне кримінальне 

провадження, є участь у кримінальному провадженні захисника, який покликаний 

замінити участь обвинуваченого в судовому розгляді [261, с. 172–175]. 

О.В. Маленко до ознак, що характеризують заочне кримінальне провадження 

відносить: 1) здійснюється в загальному порядку розгляду кримінального 

провадження; 2) пов’язане з безпосередньою відсутністю під час судового розгляду 

обвинуваченого, який унаслідок його неявки в судове засідання на виклик суду без 

поважних причин ухиляється від притягнення до кримінальної відповідальності; 3) 

обвинувачений належним чином повідомлений про дату, час і місце судового 

розгляду; 4) обов’язкове застосування визначених законом компенсаторних 

механізмів і додаткових гарантій реалізації процесуальних прав обвинуваченого 

(окремий порядок вручення процесуальних документів, участь захисника, особлива 

процедура перегляду заочного рішення суду тощо); 5) результатом здійснення 

заочного кримінального провадження є ухвалення заочного судового рішення [126, 

с. 152]. 
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До ознак заочного кримінального провадження Д.М. Шишман відносить: 1) 

особливість форми кримінального провадження; 2) постійна фізична відсутність 

підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування та судового 

розгляду з різних підстав; 3) існування додаткових гарантій дотримання прав та 

інтересів підозрюваного, обвинуваченого [330, с. 124]. Автор (Д.М. Шишман) 

також зазначає, що у чинному КПК відсутнє визначення терміну «спеціальне 

кримінальне провадження (іn absentia)», однак з огляду на те, що відповідно до п. 

10 ч. 1 ст. 3 КПК кримінальне провадження ‒ це досудове розслідування і судове 

провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діяння, передбаченого 

законом України про кримінальну відповідальність, а окремі статті КПК 

передбачають можливість проведення як спеціального досудового розслідування, 

так і спеціального судового провадження (іn absentia), вважаємо вказаний термін 

прийнятним для викори¬стання в якості синоніму терміну «криміналь¬не 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (іn absentia)» [330, 

с. 124]. До ознак спеціального кримінального провадження Д.М. Шишман 

відносить наступні:  

спеціальне кримінальне провадження (іn absentia) є самостійним інститутом 

кримінального процесуального права; 

являє собою особливу форму кримінального провадження, під час якої, у 

випадках визначених законом, досудове розслідування та судовий розгляд 

здійснюється за відсутності підозрюваного, обвинуваченого; 

можливе лише у випадку переховування підозрюваного, обвинуваченого, від 

органів досудового розслідування та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук; 

може проводитися лише щодо чітко визначених категорій кримінальних 

правопо¬рушень; 

вимагає від сторони обвинувачення та суду забезпечити додаткові гарантії 

дотри¬мання прав та інтересів сторони захисту, зо¬крема обов’язкове залучення 
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захисника, за¬борона скороченого судового розгляду та ін., тобто є кримінальним 

провадженням з поси¬леними процесуальними гарантіями [330, с. 124]. 

Д.М. Шишман вважає, що спе¬ціальне кримінальне провадження (in absentia) 

є одним із різновидів заочного криміналь¬ного провадження та особливою формою 

кримінального провадження, що застосовується за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, який ухиляється від кримінальної відповідальності та оголошений 

у міждержав¬ний та/або міжнародний розшук, за наявності підстав і умов, 

передбачених законом [330, с. 125‒126].  

І.В. Озерський зазначає, що підстави заочного кримінального провадження 

можна розподілити на матеріальні та процесуальні. До них можна віднести такі: 1) 

достатня сукупність неспростовних доказів, що містяться в матеріалах 

кримінального провадження, яка повинна однозначно свідчити про наявність усіх 

елементів предмета доказування щодо будь-якого складу кримінального 

правопорушення; 2) якщо підозрюваний, обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення ухиляється від прибуття на виклик до органу досудового 

розслідування або до суду, здійснення кримінального провадження визнано 

можливим за його відсутності; 3) факт відсутності обвинуваченого під час 

розслідування і розгляду конкретного кримінального провадження як не реалізація 

свого права; 4) підозрюваний, обвинувачений вважається таким, що ухиляється від 

прибуття на виклик, якщо він, будучи належним чином повідомленим про дату, час 

і місце вчинення процесуальних дій чи проведення судового засідання, повторно не 

прибув до органу досудового розслідування чи до суду без поважних причин або не 

повідомив про такі причини, або повідомлені ним причини визнані неповажними; 

5) необхідність більш ефективного захисту інтересів потерпілого від кримінального 

правопорушення, а також зменшення можливостей для підозрюваного чи 

обвинуваченого зловживати своїми процесуальними правами [151, с. 113]. 

Г.В. Матвієвська визначає види заочного судового розгляду: заочний судовий 

розгляд, що відбувається за клопотанням підсудного, і заочний судовий розгляд, 

що здійснюється з ініціативи правоохоронних, судових органів за умов, що 
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підсудний переховується за кордоном. На думку автора, якщо заочний судовий 

розгляд здійснюється за клопотанням підсудного, превалюють причини, пов'язані з 

необхідністю забезпечення законних прав і інтересів підсудних. Насамперед, маємо 

на увазі право будь-якої особи при розгляді будь-якого кримінального 

обвинувачення на справедливий і публічний розгляд справи в призначений строк 

незалежним і безстороннім судом, створеним на підставі закону, що закріплено в п. 

1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 

1950 року, а також у п. 1 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права від 16 грудня 1966 року. У випадку якщо заочний судовий розгляд 

здійснюється на підставах, пов'язаних з відсутністю підсудного на території 

України і його неявкою до суду, превалюють причини, пов'язані з необхідністю 

забезпечення публічних інтересів, а саме інтересів правосуддя та держави. 

Загальною причиною в цьому випадку виступає особлива публічна значущість 

розглянутої кримінальної справи [137, с. 124]. Заочний судовий розгляд 

кримінальної справи дає змогу вирішити важливі питання вдосконалення 

кримінального процесу, зокрема : 

1. Функціонально розгляд справи в порядку заочного провадження 

спрямований на прискорення строків розгляду і скорочення кількості справ, що 

перебувають на розгляді у суддів, воно зменшує витрати держави на процесуальну 

діяльність суду і водночас звільняє підсудного, що визнає свою вину, від 

матеріальних і часових витрат. 

2. Можливість проведення заочного судового розгляду кримінальних справ дає 

змогу забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя та 

компенсацію шкоди, заподіяної злочином. 

3. Здійснення правосуддя в заочному режимі виключає необґрунтоване 

закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 

4. Ця міра може сприяти підвищенню дієвості інституту екстрадиції 

небезпечних злочинців, запит про яку відтепер може базуватися і на матеріалах 

заочного гласного судового процесу та судовому вироку, заочний вирок відкриває 
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також можливість для конфіскації майна, придбаного злочинним шляхом [136, с. 

353]. 

Зважаючи, що наведені положення переважно були сформовані до 

запровадження інституту спеціального кримінального провадження у КПК України 

у 2014 році або висловлені зарубіжними науковцями, їх критичний аналіз 

некоректний з огляду на перевагу, яка є у автора цього дослідження, адже його 

підготовка відбувалась в умовах більшої правової визначеності та певного обсягу 

правозастосовної практики. Зазначені та інші підходи не втратили актуальності, а, 

навпаки, дозволяють ширше розглянути досліджувану проблематику в 

міжнародному, загальноправовому і історичному аспектах, вони були враховані 

при розробленні загальнотеоретичних позицій та допомогли отримати системне 

уявлення про становлення і розвиток досліджуваного інституту [347, с. 89‒94].  

У дослідженнях, що проводились після запровадження інституту спеціального 

кримінального провадження, науковці і практики звертаються до проблем його 

застосування та недоліків правової регламентації.  

Так О.Н. Єні зазначає, що серед проблемних аспектів, які можуть виникати під 

час спеціального судового розгляду, варто звернути увагу на такі:  

1) законодавчо не врегульовано момент звернення до суду з клопотанням про 

здійснення спеціального судового провадження, якщо відповідні підстави існують 

на момент звернення з обвинувальним актом до суду. У ст. 323 КПК України 

передбачено, що за наявності відповідних обставин за клопотанням прокурора, до 

якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати 

про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення 

спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого. Зазначена 

норма закону розміщена у главі 28 «Судовий розгляд». Водночас, як видається, 

відповідне клопотання повинно бути подано та розглянуто на попередній стадії – у 

підготовчому судовому засіданні. Суд фактично не зможе провести та завершити 

підготовче провадження та призначити судовий розгляд без участі обвинуваченого, 

або без прийняття рішення про здійснення розгляду за його відсутності. Тож 
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плануючи свою діяльність у цій стадії провадження, стороні обвинувачення 

потрібно заздалегідь підготувати текст відповідного клопотання та додатки до 

нього;  

2) на відміну від низки клопотань до слідчого судді під час досудового 

розслідування, зміст та вимоги до яких детально регламентовані у різних нормах 

Кодексу, законодавцем не передбачено вимоги до змісту клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження. Єдине, на чому акцентовано увагу 

– це необхідність долучення до клопотання матеріалів про те, що обвинувачений 

знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження (ст. 323 КПК 

України). Відсутність уніфікованих вимог з формального боку спрощує завдання 

ініціатору клопотання, а з іншого – навпаки, покладає на нього підвищену 

відповідальність за якість та повноту викладу усіх необхідних відомостей для 

переконання суду у необхідності призначення такого розгляду. Незазначення 

необхідних даних чи їх неповне зазначення може призвести до фактичних відмов 

судів у задоволенні таких клопотань;  

3) виникає питання щодо права сторони обвинувачення оскаржити відмову 

суду у здійсненні спеціального судового розгляду. Так, ст. 309 КПК України надає 

змогу оскаржити в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді про відмову у 

здійсненні спеціального досудового розслідування. Водночас що стосується 

судового розгляду – у КПК відповідної норми немає. У ч. 2 ст. 392 КПК України 

передбачено: ухвали, постановлені під час судового провадження в суді першої 

інстанції до ухвалення судових рішень, передбачених ч. 1 ст. 392, окремому 

оскарженню не підлягають, крім випадків, визначених цим Кодексом. Враховуючи 

відсутність такої спеціальної норми щодо відмови у здійсненні спеціального 

судового розгляду, приходимо до висновку, що її оскаржити неможливо. При 

цьому з позиції, що ухвала перешкоджає подальшому судовому розгляду, слід 

наголосити на необхідності надання стороні обвинувачення відповідної можливості 

щодо оскарження;  
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4) законодавцем передбачено обов’язкову участь захисника у таких випадках, 

що є вагомою процесуальною гарантією забезпечення прав відсутнього 

обвинуваченого. Водночас постає питання якості здійснення захисту окремими 

захисниками, зокрема, залучених за призначенням та які в подальшому 

відмовляються від виконання своїх обов’язків з мотивів відсутності належної 

кваліфікації у конкретному провадженні, що є особливо складним. Останнє 

формулювання є оціночним та може пов’язуватися із фактичним небажанням 

адвоката брати участь у таких провадженнях. Окрім того, О.О. Нагорнюк-Данилюк 

звертає увагу на питання ефективності реалізації функції захисту призначеним 

захисником. Дослідник, посилаючись на рішення ЄСПЛ у справах «Камазінскі 

проти Австрії» від 19 грудня 1989 року та «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 

року, зазначає, що сам факт призначення захисника не забезпечує ефективну 

допомогу обвинуваченому, оскільки захисник може ухилитися від виконання своїх 

обов’язків або виконувати їх неналежним чином [147; 148, с. 115; 149]. Відтак має 

бути розроблений процесуальний механізм якісного та кваліфікованого надання 

правової допомоги такими захисниками, без зривів судових засідань, безпідставних 

відмов та замін [61, с. 34‒36]. 

О.В. Лазукова зазначає, що аналіз нормативної моделі та правозастосовної 

практики свідчить про необхідність доктринальної розробки питань, спрямованих 

на вироблення пропозицій по вдосконаленню як нормативного закріплення 

зазначеного інституту, так і практики його застосування. Зокрема, нормативну та 

прикладну оптимізацію доцільно здійснити за такими напрямами. По-перше, 

сучасна нормативна модель спеціального досудового розслідування стосовно 

підозрюваного, крім неповнолітнього, який понад шість місяців переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або 

стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває на тимчасово окупованій 

території України або у районі проведення АТО, характеризується 

поліджерельністю. Окрім вказаного п. 20-1 Перехідних положень КПК України, 

норми, що стосуються такого, так би мовити, спрощеного порядку здійснення 
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спеціального досудового розслідування, закріплені й у ч. 3 ст. 12 Закону України 

«Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території України» та ч. ч. 1, 2 ст. 5 Закону України «Про здійснення 

правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції». З огляду на це одним із перших кроків для 

удосконалення нормативного регулювання є необхідність уніфікації нормативного 

матеріалу саме в межах КПК України.  

По-друге, аналіз п. 20-1 розділу XІ КПК України свідчить про те, що його 

норми мають тимчасовий характер. У якості юридичного факту, з яким КПК 

України пов’язує припинення можливості застосування порядку спеціального 

кримінального провадження, є момент початку функціонування ДБР. У той же час 

не зовсім зрозумілою є позиція законодавця щодо прив’язки цього питання саме до 

моменту початку функціонування зазначеного органу. На наш погляд, вказана 

норма повинна бути закріплена як норма постійної дії (за умови відповідних на це 

підстав). Водночас, на нашу думку, існує два варіанти розміщення нормативного 

матеріалу: перший – у главі 24-1 КПК України; другий – у розділі ХІ КПК України, 

що також буде логічним у зв’язку із специфічною сферою дії даних норм.  

По-третє, для коригування правозастосовної практики необхідно на 

правотворчому рівні розв’язати існуючу дилему стосовно території, на якій 

можливо застосовувати зазначений порядок. Зокрема, йдеться про можливість 

застосування такого порядку до осіб, які хоча і перебувають у районі проведення 

АТО, проте ця територія підконтрольна Україні. На наше переконання, за таких 

умов необхідно застосовувати загальний порядок здійснення досудового 

розслідування. З огляду на це при поданні клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування в матеріалах кримінального провадження мають 

міститись достовірні відомості, отримані у порядку, визначеному чинним 

законодавством про те, що особа знаходиться на тимчасово непідконтрольній 

Україні території (наприклад, витяг з бази даних Держприкордонслужби, зокрема 

(«Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України»), які надаються 
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безкоштовно на письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства 

тощо) [111, с. 65‒66]. 

Ми поділяємо позицію науковців і у відповідних підрозділах пропонуємо 

власне бачення щодо вирішення вказаних та інших проблем.  

До переваг і недоліків заочного провадження науковці відносять: 

‒ дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя; 

‒ розгляд у розумний строк; 

‒ ефективна альтернатива по злочинах невеликої тяжкості; 

‒ розкриває принцип справедливості у кримінальному судочинстві [118, 

с. 164‒167]. 

До недоліків слід віднести: 

‒ неможливість допитати обвинуваченого, об’єктивно оцінити його 

особистість; 

‒ складний порядок сповіщення про час і місце проведення судового 

засідання; 

‒ неоднозначне ставлення юридичної науки до заочних вироків; 

‒ після оголошення заочного вироку виникають труднощі з його виконанням 

[118, с. 164‒167]. 

Як зазначає І.І. Сливич, спеціальне кримінальне провадження спрямоване, 

насамперед, на вирішення завдань кримінального судочинства, а саме на те, щоб 

кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до 

відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України) в умовах загострення 

міжнародної ситуації, яка виключає можливість екстрадиції в Україну 

високопосадовців, що нині переховуються за кордоном, а також в умовах 

військової агресії та втрати державою частини власної території, на якій можуть 

переховуватися особи, що вчинили кримінальне правопорушення. У цьому випадку 

предметом правового регулювання виступають суспільні відносини, зміст яких є 

специфічним, а саме відносини між державою та особою, яка переховується від 

кримінального судочинства за кордоном або на територіях, тимчасово не 



68 

 

підконтрольних Україні, яка не може бути притягнута до кримінальної 

відповідальності в іншій спосіб, як тільки у формі спеціального провадження. Ці 

відносини характеризуються тим, що закон наділяє особу, стосовно якої 

застосовується кримінальне провадження в спеціальній формі, низкою прав і 

гарантій, при цьому наділяє державу правом розпочати провадження без участі 

підозрюваного (обвинуваченого) за умови додержання всіх процесуальних вимог і 

формальностей, які продиктовані особливим (спеціальним) порядком цього 

провадження й надзвичайними обставинами, у яких опинилася держава й 

суспільство. Аналіз норм КПК України доводить також той факт, що спеціальне 

кримінальне провадження має особливий порядок, який обумовлений специфікою 

цієї процесуальної форми [242, с. 166].  

О.В. Баулін вважає, що інститут спеціального кримінального провадження в 

Україні сприяє прискоренню кримінального судочинства, участі в якому уникає 

підозрюваний чи обвинувачений та зменшує можливості у зловживанні останніми 

своїми процесуальними правами. Цей інститут є важливим засобом забезпечення 

розумності строків кримінального провадження, підвищення ефективності 

кримінальної юстиції, реалізації принципу невідворотності кримінальної 

відповідальності та покарання злочинця, дієвої охорони прав потерпілого, 

належного захисту державних і публічних інтересів [13, с. 19‒20]. 

О.В. Сачко зауважує, що для забезпечення ефективного заочного провадження 

необхідно юридично визначити такі умови його провадження. По-перше, 

матеріалами справи має бути доведено вчинення підозрюваною особою особливо 

тяжкого злочину, за який передбачається покарання понад десять років 

позбавлення волі. По-друге, підозрюваний (обвинувачений) залишив територію 

держави, оголошений в розшук та сформована вимога щодо його екстрадиції. По-

третє, вимога щодо екстрадиції обвинуваченого не виконується чи не може бути 

виконана державою, де виявлено місцезнаходження підозрюваного 

(обвинуваченого). По-четверте, кримінальне провадження має здійснюється за 

обов’язкової участі не менше двох захисників, а за клопотанням сторони захисту, 
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здійснення судочинства забезпечується за участю присяжних. По-п’яте, за 

клопотанням сторони захисту суд має забезпечити право обвинуваченого давати 

показання та допитувати інших учасників процесу в режимі «відеоконференції», а 

при бажанні участі обвинуваченого в судовому розгляді та прибутті його до суду, 

суд має відновити судовий розгляд в загальному порядку [233, с. 364]. 

Закріплення у кримінальному процесуальному законі України заочної 

кримінальної процесуальної форми сприяє більш повному виконанню покладених 

на кримінальне провадження завдань, оскільки дозволяє: 1) забезпечити 

дотримання засади справедливості у кримінальному процесі шляхом створення 

можливості кримінального переслідування осіб, які вчинили кримінальні 

правопорушення, але вважаються невинуватими до набрання вироком законної 

сили; 2) реалізувати принцип невідворотності кримінальної відповідальності для 

особи, яка переховується від правоохоронних органів та суду, що негативно 

впливає на авторитет держави та її органів, порушує права потерпілих від 

кримінальних правопорушень, утверджує почуття безкарності у підозрюваного 

(обвинуваченого), сприяє продовженню їх злочинної поведінки; 3) уникнути 

випадків звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням 

строків давності, що унеможливило би відшкодування шкоди потерпілим від 

кримінальних правопорушень; 4) забезпечити участь потерпілого у кримінальному 

судочинстві, а отже й можливість розгляду його цивільного позову та 

відшкодування завданої йому кримінальним правопорушенням шкоди; 5) 

повернути з-закордону доходи, одержані злочинним шляхом, а також провести 

конфіскацію майна відповідних суб’єктів; 6) максимально наблизити розгляд 

кримінального провадження до часу вчинення кримінального правопорушення, що 

ефективно впливає на здійснення правосуддя; 7) забезпечити розумний строк 

розгляду кримінального провадження; 8) підвищити вірогідність видачі особи 

(екстрадиції) у рамках міжнародного співробітництва [123, с. 8‒9]. 

О.В. Калінніков зазначає, що до основних теоретичних недоліків у 

законодавчому врегулюванні інституту спеціального досудового розслідування як 
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складової кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia) належать такі: 

1) невизначеність терміна «спеціальне досудове розслідування (in absentia)»;  

2) неузгодженість спеціального досудового розслідування (in absentia) з 

гарантіями, визначеними Конвенцією про захист прав людини та основоположних 

свобод і практикою Європейського суду з прав людини; 

3) відсутність чітких правових підстав для здійснення спеціального досудового 

розслідування; 

4) невизначеність терміна «міжнародний розшук»; 

5) невизначеність терміна «наявність достатніх доказів для підозри»; 

6) використання різних термінів «переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності» та «ухилення від явки на 

виклик слідчого, прокурора» як підстави для здійснення спеціального досудового 

розслідування; 

7) відсутність у підозрюваного та його захисника права на оскарження ухвали 

слідчого судді про здійснення спеціального досудового розслідування; 

8) нерегламентованість порядку здійснення досудового розслідування після 

постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування [79, 

с. 63]. 

Очевидно, що наведеними прикладами і позиціями не вичерпується вся 

наукова полеміка щодо проблеми, яка розглядається. Ми процитували лише окремі 

з них, що передбачає необхідність звернення до інших праць у відповідному 

контексті.  

Підводячи підсумки за результатами вивчення стану наукового дослідження 

проблем спеціального кримінального провадження, вважаємо, що науковцями в 

цілому окреслена проблематика законодавчого регулювання і реалізації цього 

інституту, визначена тематика доктринальних дискусій і подальших напрямів 

наукових досліджень.  
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Водночас, теоретичне, нормативне та правозастосовне удосконалення 

досліджуваного інституту не можна визнати завершеним. Наразі не досягнуто 

єдиного підходу щодо терміногологічного апарату, розуміння значення, завдання, 

меж застосування СКП, остаточно не вирішено питання про місце СКП у структурі 

КПК України, правозастосовна практика часто суперечлива та непослідовна. 

Власний внесок в удосконалення інституту СКП ми убачаємо у розробленні 

теоретичних положень, законодавчих ініціатив та практичних рекомендацій з 

позицій концептуального підходу, що дозволяє узагальнити та систематизувати 

існуючі теоретичні і практичні напрацювання, запропонувати власне визначення 

поняття СКП та низки інших пов’язаних дефініцій, з’ясувати місце СКП у 

диференціації процесуальної форми, системно дослідити практику ЄСПЛ та 

особливості її застосування, вивчити практику застосування СДР та ССП, з’ясувати 

недоліки законодавчого регулювання і запити правозастосовної практики, 

напрацювати шляхи їх удосконалення.  

Перспективними напрямами наукових пошуків ми визначаємо: обґрунтування 

подальшого розвитку інституту СКП та можливість його застосування щодо інших 

(або всіх) злочинів, законодавче унормування спеціальної термінології і її 

удосконалення (у тому числі узгодження понять «заочне» провадження і СКП, 

визначення їх (його) місця у структурі КПК України), окреме дослідження проблем 

оскарження вироків in absentia та їх виконання, механізмів (їх доцільності) 

забезпечення виконання особою, яка ухиляється від слідства і суду своїх 

процесуальних обов’язків шляхом накладення тимчасового арешту на її майно, 

обмеження у здійсненні цивільних прав, тимчасової конфіскації та ін.; потребує 

вивчення досвід деяких зарубіжних країн щодо визнання підозрюваного, 

обвинуваченого стороною, яка не виконала своїх зобов’язань та наслідків такого 

рішення тощо. 

Крім того, необхідним є постійний системний моніторинг правозастосовної 

діяльності слідчих, прокурорів, слідчих суддів, всіх судових інстанцій, захисників, 

практики ЄСПЛ з метою своєчасного виявлення проблем та недоліків, що стають 
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на заваді практичній реалізації СКП, прискіпливої уваги до законодавчої якості 

інституту СКП щодо відповідності ЄКПЛ та іншим міжнародним документам [347 

с. 89‒94].  

Опитування слідчих, прокурорів, слідчих суддів, суддів, захисників показало, 

що нагальними проблемами респонденти визначають стан нормативного 

регулювання спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження ‒ 89%/92%/93%/98 %; недосконалість категоріально-понятійного 

апарату ‒ 54%/52%/56%/51 %; неузгодженість законодавства і правозастосовної 

практики ‒ 68%/77%/85%/81 %. Визначена проблематика додатково 

конкретизується залежно від процесуального становища респондентів. Відповідні 

положення враховані при визначенні структури дослідження, виборі кола проблем 

та інтерпретації результатів. 

 

1.3. Концептуальний аналіз інституту спеціального кримінального 

провадження 

 

Проведене дослідження доктринального оформлення інституту СКП та його 

складових, а також сучасного стану нормативного регулювання та 

правозастосування виявило низку проблем теоретичного та практичного змісту, що 

потребують вирішення.  

Зважаючи на змістовний та значний за обсягом науковий, нормативний, 

статистичний, аналітичний та інший матеріал, який доступний для вивчення і 

опрацювання, подальший розвиток і удосконалення інституту СКП можливі і 

потрібні з позицій концептуального підходу, який враховує існуючий доробок і 

містить нові положення. У такий спосіб в дисертації здійснено спробу 

систематизувати наукове знання, проаналізувати різні підходи до розуміння СКП, 

виявити нагальні нормативні та правозастосовні проблеми і запропонути шляхи їх 

вирішення. 
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Як головна ідея, задум, авторський концепт, який відтворено у структурі цієї 

роботи становить основу науково-практичного дослідження, визначає його напрям 

та систему.  

Призначенням концепції є теоретична організація наукового матеріалу із 

визначенням вихідних, специфічних принципів СКП, основних категорій і понять, 

що розкривають зміст цього інституту та інтерпретація теоретичних висновків на 

проблемні аспекти нормотворення і правозастосування.  

Як було зазначено, інститут спеціального кримінального провадження був 

неоднаково сприйнятий у суспільстві та фаховому середовищі, що, притаманно для 

більшості кримінально-процесуальних інститутів (а тим більше, нових), оскільки 

саме кримінальне процесуальне право містить норми, які передбачають суттєві 

обмеження прав і свобод особи, застосування заходів процесуального примусу, 

часто є складними для розуміння. Тому закономірно, що після нормативної 

регламентації СКП триває всебічна робота щодо удосконалення практики його 

застосування та нормативного регулювання.  

Завдяки значній кількості наукових та інших праць, а, відтак, і різноманітності 

їх методик, авторських уявлень про предмет, об’єкт, завдання дослідження, наразі 

вже існує певний науковий доробок, який має суттєве теоретичне і практичне 

значення. Але така різноманітність не тільки кількісно і якісно збагачує, розширює, 

доповнює наукове знання, а й підсилює термінологічну неузгодженість, робить 

можливим одночасне існування численних протирічь у наукових підходах, що 

ускладнює роботу правозастосовувачів та певним чином впливає на хаотичність 

законодавчих ініціатив.  

Тому спеціальне кримінальне провадження, як специфічне правове явище, 

потребує формування його концепції із урахуванням політико-правових реалій, 

особливостей розвитку юридичної науки, соціальних запитів та нормативного 

регулювання. Концептуальне бачення СКП потрібне для комплексного уявлення 

про його призначення, структуру, умови реалізації, а також подальшого 
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удосконалення з метою формування найбільш ефективної моделі, що здатна 

забезпечити оптимальний баланс публічних і приватних інтересів.  

Таким чином, концепція СКП, яку розкрито у цій роботі, включає систему 

знань, наукових позицій про його розуміння як специфічного правового явища, 

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

правових засобів щодо забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження у випадку ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у 

провадженні, визначення напрямів і способів удосконалення законодавства та 

правозастосовної практики. Метою концепції СКП є формулювання нових та 

удосконалення існуючих наукових, правових, організаційних та інших заходів 

щодо діяльності уповноважених органів у випадку ухилення підозрюваного, 

обвинуваченого від участі у кримінальному провадженні.  

Поняття СКП є основою концепції, а її зміст визначається за результатами 

аналізу, вивчення, систематизації, узагальнення наукових і нормативних положень, 

правозастосовної практики, розкриття їх кореляційних зв’язків та залежностей, 

формулювання прогностичних напрямів (гіпотез) розвитку і удосконалення СКП.  

Зі змісту КПК України убачається, що поняття спеціальне кримінальне 

провадження (СКП), спеціальне досудове розслідування (СДР), спеціальне судове 

провадження (ССП) не сформульоване законодавцем, відповідні норми розміщені у 

різних частинах Кодексу. На практиці у одному кримінальному провадженні 

можуть бути застосовані або обидва механізми, або один з них. При цьому, якщо 

проводилось СДР, підстави для здійснення ССП стороні обвинувачення потрібно 

доводити у кожному випадку, тобто здійснення СДР не є єдиною переконливою і 

обов’язковою підставою для суду для ухвалення рішення про здійснення ССП. 

Отже, як потрібно визначити поняття СКП? Це тільки випадки, коли здійснювалось 

і СДР, і ССП? Або СКП можна вважати провадження, у якому застосовано тільки 

СДР або тільки ССП? Убачається, що у вирішенні цього питання потрібно 

керуватись загальним поняттям «кримінальне провадження», яке визначено як 

досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із 
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вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність (п. 10 ч. 1. ст. 3 КПК України) [349, с. 82–88].  

Особливістю СКП є визначений перелік злочинів щодо яких таке провадження 

можливе. Утім, науковці і практики висловлюють різне бачення щодо цього 

питання.  

Наприклад, було запропоновано розширити перелік злочинів, передбачений ч. 

2 ст. 297-1 КПК України доповнивши його ст. 149, 332 КК України. У 

пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України (щодо уточнення переліку 

злочинів, за яких може проводитися спеціальне досудове розслідування)» 

зазначено, що у практиці сімейних правовідносин трапляються непоодинокі 

випадки коли для виїзду дитини за кордон один з батьків не надає такої згоди. 

У зв'язку з цим один із батьків порушуючи норми чинного законодавства 

виїжджає за межі держави з дитиною без дозволу, цим самим порушуючи права як 

дитини так й іншого з батьків. 

За існуючим законодавством неможливо не тільки притягнути до 

відповідальності одного з батьків, що вивіз без дозволу дитину (існують 

непоодинокі випадки викрадення дитини та вивезення за межі країні), а й 

повернути її Україну. Більше того, у іншого з батьків відсутня можливість бачити 

дитину за небажанням того з батьків, з яким вона знаходиться [189]. 

Для усунення недоліків у законодавстві та підстав унеможливлення побачень з 

дитиною, яку без дозволу було вивезено за кордон та притягнення винних осіб до 

відповідальності є необхідність внести зміни до статті 297-1 Кримінального 

процесуального кодексу України, де включити до переліку статей, за якими може 

здійснюватись спеціальне досудове розслідування статтю 149 (Торгівля людьми 

або інша незаконна угода щодо людини) та статтю 332 (Незаконне переправлення 

осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України [189]. 

У висновку Головного науково-експертного управління (далі Висновок) на цей 

законопроект порушується питання про віднесення тих або інших злочинів до 
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переліку, визначеного у ч.2 ст. 297-1 КПК України, проте не зазначаються 

відповідні критерії. 

Так, у документі йдеться про те, що на підставі Закону України «Про внесення 

змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, 

громадської безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 року КПК було 

доповнено статтею 297-1 «Загальні положення спеціального досудового 

розслідування». Її нормами передбачалося, що щодо підозрюваного 

(обвинуваченого), який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності, якщо він перебуває поза межами 

України, здійснюватиметься за обов’язкової участі захисника спеціальне 

кримінальне провадження. Можливість такого провадження допускалася щодо 

злочинів проти основ національної безпеки України та злочинів проти миру, 

безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених розділами I і ХХ 

Особливої частини КК, умисних вбивств (статті 115, 116, 118, 348, 379, 400 КК), 

злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю (статті 258, 258-1, 258-2, 258-3, 

258-4, 258-5 КК), та корупційних злочинів (статті 191, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 

368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК). Протягом 2015‒2017 років вказана стаття 

зазнала низки змін. Зокрема, перелік злочинів, у кримінальних провадженнях щодо 

яких на підставі ухвали слідчого судді здійснюється спеціальне досудове 

розслідування, було доповнено злочинами, передбаченими статтями 255–257 КК 

(злочини проти громадської безпеки). 

У проекті пропонується шляхом доповнення частини другої статті 297-1 КПК 

закріпити можливість здійснювати спеціальне досудове розслідування щодо 

злочину, визначеного в статті 149 КК (злочин проти волі, честі та гідності), а також 

злочину, передбаченого статтею 332 КК (злочин у сфері недоторканості державних 

кордонів).  

Слід зауважити, що переховуватися від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності, в тому числі за кордоном, можуть 
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підозрювані чи обвинувачені у вчиненні будь-якого злочину. А відтак за логікою 

ініціаторів проекту перелік статей Особливої частини КК в частині другій статті 

297-1 КПК можна розширювати безкінечно [189].  

У цитованому документі є посилання [243, с. 172] до дискусійного питання 

про місце СКП у диференціації кримінально-процесуальної форми та інших 

висновків, які так само не дають відповіді на запитання чому саме наведеними у 

ч. 2 ст. 297-1 КПК України злочинами має бути обмежений відповідний перелік і 

знову ж таки, який критерій віднесення того або іншого злочину до згаданого 

переліку. 

У Висновку зазначено: «… Однак звертаємо увагу, що спеціальне досудове 

розслідування є однією з форм спрощеного кримінального провадження. 

Задовольняючи клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування, слідчий суддя дає згоду на тимчасове обмеження конституційних 

прав особи на свободу й особисту недоторканність, на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції. Певне обмеження 

конституційної засади про невтручання в приватне життя вбачається і у відсутності 

особи під час проведення обшуку . Тобто, при розширенні переліку злочинів, щодо 

яких здійснюється спеціальне досудове розслідування, збільшується кількість 

випадків, в яких допускається обмеження конституційних прав особи. На нашу 

думку, це є допустимим лише за умови, що відповідні зміни є обґрунтованими і 

нерозширення відповідного переліку завдасть більше шкоди охоронюваним 

законом інтересам порівняно з його розширенням. 

Аналіз Пояснювальної записки до проекту дозволяє стверджувати про 

недостатню обґрунтованість, а відтак непереконливість аргументів на користь 

відповідних змін. Адже ці аргументи по суті зводяться лише до того, що відповідні 

злочини мають місце, а особи, які їх вчинили, переховуються за кордоном [189].  

У публікації, присвяченій питанням досудового розслідування злочинів, 

вчинених на тимчасово окупованих територіях України (АР Крим та м. 

Севастополь), працівники слідчого відділу ГУ СБ України в АР Крим (з 
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дислокацією в м. Херсон) зазначають, що Законом України «Про забезпечення прав 

і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

та Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї 

(затверджений Постановою КМУ № 367 від 04.06.2015) встановлено, що в’їзд на 

ТОТ та виїзд з неї громадянами України здійснюється лише через сухопутні пункти 

пропуску «Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар», а іноземцями та особами без 

громадянства – виключно на підставі спеціальних дозволів, виданих органами 

ДМС України, через ті самі пункти пропуску. Разом з тим, Російською Федерацією, 

починаючи з 2014 року здійснюються заходи, направлені на легалізацію анексії 

півострова Крим. В тому числі, за сприяння незаконно створених окупаційних 

органів влади організовуються різноманітні масові заходи міжнародного характеру: 

міжнародні форуми, візити делегацій, конференції, концерти та фестивалі. 

Неодноразово, для створення видимості визнання міжнародною спільнотою 

результатів так званого «референдуму» 16.03.2014, на такі заходи прибувають 

громадяни іноземних держав поза вказаними пунктами пропуску, в переважній 

більшості користуючись авіарейсами з території РФ.  

Такі візити є порушенням встановленого порядку в’їзду на тимчасово 

окуповану територію України та можуть містити ознаки злочину, передбаченого ст. 

332-1 КК України. Разом з цим, склад даного злочину подібний до складу 

адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 204-2 КУпАП, та 

відрізняється лише додатковим елементом суб’єктивної сторони – спеціальної мети 

завдання шкоди інтересам держави.  

Однак, законодавець не визначив конкретних інтересів України та шляхи 

завдання їм шкоди, чим суттєво ускладнив кваліфікацію дій причетних осіб. Окрім 

того, вказане правопорушення є злочином середньої тяжкості, що унеможливлює 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Чинний КПК не передбачає за 

даною категорію злочинів спеціальне досудове розслідування та судовий розгляд. 

Викладене свідчить про необхідність внесення змін до ст. 332-1 КК України в 

частині конкретизації спеціальної мети вчинення даного злочину, збільшення 
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верхньої межі покарання за кваліфікований склад даного злочину, а також внесення 

змін до КПК в частині спеціального досудового розслідування та судового розгляду 

[210, с. 133]. 

О.В. Сачко зазначає, що перелік кримінально-караних діянь, щодо яких може 

здійснюватися спеціальне досудове розслідування, є певним чином умовним, до 

того ж він не може вважатись сталим, за відсутності чітко визначених критеріїв за 

якими ті чи інші діянні можна відносити до даної групи злочинів. Як бачимо, до 

існуючого переліку віднесені злочини, які можна вважати злочинами, в першу 

чергу, підвищеного ступеню небезпеки для суспільства, державності. ... [233, с. 

200‒202]. Далі О.В. Сачко зауважує: «…на наш погляд, цим переліком варто було і 

обмежитись. Адже сенс заочного провадження має місце тоді, коли є, з одного 

боку, загроза зникнення злочинця за кордон, а з іншого, відсутність впевненості у 

виконанні іншими державами угод про співробітництво у сфері правосуддя, 

відмова в екстрадиції тощо. Такі факти, в основному, мають місце в кримінальних 

правопорушеннях названого переліку. Хоча, зважаючи на те, що з деякими 

державами досі немає угод про екстрадицію, то виникає потреба в заочному 

провадженні і щодо інших тяжких злочинів. Навіть фрагментарне ознайомлення з 

наведеним вище переліком кримінально-карних діянь наштовхує на обумовлений 

суто прагматичними міркуваннями висновок про те, що законодавець у стилі 

вільного розсуду передбачив розширену сферу застосування даної особливої форми 

спеціального досудового розслідування, відносячи в цілому, незалежно він 

наявності чи відсутності міждержавних угод про співробітництво в сфері 

правосуддя, до названого переліку частину злочинів проти життя та здоров’я, 

зокрема, передбачених: ст. 115 – «Умисне вбивство»; ст. 116 – «Умисне вбивство, 

вчинене в стані сильного душевного хвилювання»; ст. 118 – 202 «Умисне вбивство 

при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання злочинця»; злочинів проти власності: ст. 191 

(частинами другою – п’ятою) – «Привласнення, розтрата майна або заволодіння 

ним шляхом зловживання службовим становищем», а також злочинів у сфері 
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господарської діяльності: ст. 209 – «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом»; злочинів проти громадської безпеки, зокрема передбачених: 

ст. 255 – «Створення злочинної організації»; ст. 256 – «Сприяння учасникам 

злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності»; ст. 257 – «Бандитизм»; 

ст. 258 – «Терористичний акт»; ст. 258-1 – «Втягнення у вчинення терористичного 

акту»; ст. 258-2 – «Публічні заклики до вчинення терористичного акту»; ст. 258-3 – 

«Створення терористичної групи чи терористичної організації»; ст. 258-4 – 

«Сприяння вчиненню терористичного акту»; ст. 258-5 – «Фінансування 

тероризму», а також окремих тяжких злочинів проти авторитету органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, названими у ч. 2 

ст. 297-1 КПК України злочинів. Але до цього переліку з незрозумілих міркувань 

не попали такі злочинні дії, як торгівля людьми, захоплення заручників, тортури та 

деякі військові злочини» [233, с. 200‒202]. 

Не вдаючись до критики або підтримки саме цих пропозицій, вважаємо, що 

перспективи розширення переліку злочинів щодо яких можливе СКП очевидні. Це 

підтримують опитані слідчі, прокурори, слідчі судді, судді та захисники: 

93/91/75/31%. Проте, потрібно зазначити, що 45 % опитаних захисників не 

підтримують таку позиціію, а 24 % ‒ відмовились надати відповідь на це запитання.  

Залежно від різних ситуацій, це питання буде поставати знову і аргументація 

буде повторюватись, адже забезпечення дотримання принципу невідворотності 

відповідальності не може мати вибіркового характеру, це актуально для будь-якого 

випадку вчинення злочину і держава має гарантувати його реалізацію.  

Дійсно, якщо звернутись до хронології змін ч. 2 ст. 297-1 КПК України 

починаючи з часу набуття нею чинності у 2014 році, то можна побачити, що 

перелік злочинів змінювався (доповнювався) декілька разів: спочатку він 

обмежувався злочинами проти основ національної безпеки України та злочинами 

проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачених 

розділами I і ХХ Особливої частини КК, умисними вбивствами (ст. 115, 116, 118, 

348, 379, 400 КК України), злочинами, пов’язаними з терористичною діяльністю 
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(ст. 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5 КК України), та корупційними злочинами 

(ст. 191, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370 КК 

України). Протягом 2015-2017 років перелік злочинів, у кримінальних 

провадженнях щодо яких здійснюється СДР, було доповнено злочинами, 

передбаченими статтями 255–257 КК України (злочини проти громадської 

безпеки). В пояснювальних записках до законопроектів, суб’єкти законотворчої 

ініціативи не надають обґрунтування своєї позиції щодо визначення переліку 

злочинів у яких можливе здійснення СКП, згадування про міжнародні документи, 

державні програми мають загальний характер і не містять чіткої аргументації. 

Науковці, як було показано, також не сформулювали єдиної позиції з цього 

питання. Тому складно зробити однозначний і обґрунтований висновок про 

відповідний критерій. Загалом, звернення до переліку злочинів, зазначених у ч.2 ст. 

297-1 КПК України та аргументації щодо його формування і доповнення залишає 

враження певної хаотичності і безсистемності вибору норм КК України та переваги 

вирішення ситуативних проблем над виваженим та системним підходом. 

Ми здійснили спробу визначити критерії віднесення злочинів до переліку, що 

визначений у ч. 2 ст. 297-1 КПК України.  

Так, за результатами аналізу згаданих норм сформульовано висновок, що 

віднесення діяння, передбаченого законом України про кримінальну 

відповідальність до згаданого переліку пов’язане із такими критеріями: 

1) суспільно-політичний ‒ це кримінально карані діяння, що викликають 

суспільний та політичний резонанс, впливають на формування громадської думки і 

міжнародної спільноти про діяльність органів влади, завдають шкоди широкому 

колу суспільних відносини, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням стабільної 

соціально-політичної та воєнної ситуації, можуть мати міжнародний характер. Тут 

також потрібно взяти до уваги положення Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду (ст. 8). А саме воєнні злочини ‒ злочини, що пов’язані зі 

збройним конфліктом. Ці злочини визначені ст. 8 Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, що включають серйозні порушення Женевських конвенцій 
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1949 р., інші серйозні порушення законів та звичаїв війни, що застосовуються до 

міжнародних збройних конфліктів та конфліктів неміжнародного характеру. Це 

зокрема: умисне вбивство; тортури чи нелюдське поводження, включаючи 

біологічні експерименти; умисне завдання сильних страждань чи нанесення важких 

тілесних ушкоджень чи шкоди здоров’ю; незаконне, безцільне та значне за 

обсягами знищення чи привласнення майна, що не викликане воєнною 

необхідністю; примушування військовополоненого чи іншої особи, яка 

користується міжнародним захистом, служити у збройних силах ворожої сторони; 

умисне позбавлення військовополоненого чи іншої особи, яка користується 

міжнародним захистом, права на справедливий та звичайний судовий процес; 

незаконне обмеження свободи; взяття заручників; напад на цивільне населення або 

на цивільні об’єкти; мародерство; скоєння таких злочинів, як зґвалтування, 

сексуальне рабство, примушування до проституції, примусова стерилізація та будь-

яких інших видів сексуального насильства; застосування отрути чи отруєної зброї; 

застосування задушливих, отруйних чи інших газів та будь-яких аналогічних рідин, 

матеріалів чи засобів; пряме або непряме переміщення окупаційною державою 

частини її власного цивільного населення на окуповану нею територію, чи 

депортація або переміщення частини чи всього населення окупованої території як в 

межах відповідної території, так і за її межі та ін.. [1, с. 12];  

2) процесуальний ‒ переховування особи, яка вчинила злочин слідства і суду, 

неможливість виконання повноважень органами державної влади на 

непідконтрольних територіях.  

Із урахуванням зазначених критеріїв запропоновано доповнити перелік 

злочинів, передбачених у ч. 2 ст. 297 КПК України, який ми вважаємо відкритим, 

наступними діяннями: 121 «Умисне тяжке тілесне ушкодження, 146-1 

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

260 «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», 

294 «Масові заворушення», 328 «Розголошення державної таємниці», ст. 332-1 

«Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та порядку 



83 

 

виїзду з неї», 332-2 «Незаконне перетинання державного кордону України», 341 

«Захоплення державних або громадських будівель і споруд», 410 «Викрадення, 

привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових 

або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 

чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або 

зловживання службовим становищем», 419 «Порушення правил несення 

прикордонної служби», 422 «Розголошення відомостей військового характеру, що 

становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять 

такі відомості».  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних 

правопорушень № 2617-VIII передбачено виключення ст. 445 КК України з 

переліку злочинів щодо яких можливе СДР, оскільки згадана норма була віднесена 

до переліку кримінальних проступків [187], що враховано у запропонованій 

редакції переліку злочинів щодо яких можливе здійснення СКП. 

Отже, спеціальне кримінальне провадження складається зі спеціального 

досудового слідства (адже щодо кримінальних проступків такий порядок не 

застосовується) та спеціального судового провадження, здійснюється щодо 

визначеного переліку кримінально караних діянь стосовно повнолітнього 

підозрюваного, який ухиляється від участі у провадженні.  

Із урахуванням наведеного та керуючись іншими положеннями, що 

запропоновані у цій роботі, поняття спеціального кримінального провадження ми 

визначили як спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, 

процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діянь, передбачених статтями 109, 110, 110-

2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 149, частинами 

другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 

369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
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444, 446, 447 закону України про кримінальну відповідальність стосовно 

підозрюваного, крім неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази) та оголошений у розшук [349, с. 82–88].  

При цьому необхідним є дотримання вимог ч. 5 ст. 374 КПК України, де 

передбачено, що у разі ухвалення вироку за наслідками кримінального 

провадження, у якому здійснювалося спеціальне досудове розслідування або 

спеціальне судове провадження (in absentia), суд окремо обґрунтовує, чи були 

здійснені стороною обвинувачення всі можливі передбачені законом заходи щодо 

дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого на захист та доступ до 

правосуддя з урахуванням встановлених законом особливостей такого 

провадження [349, с. 82–88]. 

Запровадження СКП у кримінальний процес Україні викликало широку 

дискусію не тільки щодо різних аспектів його застосування, а і визначення його 

місця в усталених теоретичних інститутах. 

Так, СКП розглядають у контексті диференціації кримінальної процесуальної 

форми, яку традиційно вважають рушійною силою розвитку кримінального 

процесу. Однією з підстав класифікації процесуальної форми дослідники 

визначають її спрощення або ускладнення. Це має значення для визначення місця 

того або іншого порядку провадження у структурі кримінального процесу, 

особливостей його реалізації.  

Визначенню поняття кримінальної процесуальної форми приділена значна 

увага у спеціальній літературі [20; 78; 82; 132; 138; 214; 277; 237]. 

Під процесуальною формою потрібно розуміти сукупність однорідних 

процедурних вимог, що висуваються до дій учасників процесу і спрямовані на 

досягнення певного матеріально-правового результату. Процесуальна форма являє 

собою особливу юридичну конструкцію, яка втілює принципи найбільш доцільної 

процедури здійснення певних повноважень. Будь-яка галузь матеріального права 

викликає до життя відповідні процесуальні норми, оскільки для реалізації її норм 
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необхідна певна правозастосовна діяльність уповноважених на те суб’єктів [363, с. 

12, 13]. 

Кримінально-процесуальна форма – це інтегративне утворення, яке охоплює 

кримінально-процесуальне право та систему відносин, що виступають як об’єкт 

правового регулювання. Це регламентована кримінально-процесуальним правом 

система й структура кримінально-процесуальних інститутів і правил, процедура та 

послідовність стадій кримінального процесу, умови, способи й строки вчинення 

процесуальних дій, безпосередньо чи опосередковано пов’язаних зі збиранням і 

дослідженням доказів на слідстві й у судовому розгляді, їх закріплення в правових 

актах, а також порядок прийняття й оформлення рішень по окремих питаннях і по 

справі загалом [108, с. 121]. 

Л.М. Лобойко зазначає, що кримінальна процесуальна форма – це визначений 

законом порядок кримінальною провадження загалом, порядок виконання окремих 

процесуальних дій і порядок прийняття процесуальних рішень. Значення 

кримінальної процесуальної форми полягає в тому, що вона створює детально 

врегульований, юридично визначений, суворо обов’язковий режим кримінального 

провадження [117, с. 15]. 

Ю.М. Грошевий зазначає, що порядок провадження в кримінальній справі 

називають процесуальною формою діяльності органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури й суду, а також усіх осіб, які беруть участь у справі. 

Кримінально-процесуальна форма являє собою правовий режим кримінально-

процесуальної діяльності, що включає виконання певних процесуальних умов, 

дотримання юридичних процедур і забезпечення гарантій під час провадження в 

кримінальній справі. Загальність кримінально-процесуальної форми полягає в 

тому, що під час розслідування та розгляду кримінальних справ застосовуються 

єдині для певної категорії справ правила судочинства. Додержання процесуальної 

форми забезпечує виховний вплив судових процесів [95, с. 11–12]. 

Кримінальна процесуальна форма розглядається як сукупність закріплених 

законом юридичних процедур, умов і гарантій, що забезпечують вирішення завдань 
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кримінального судочинства. При цьому під процедурами розуміється передбачена 

законом послідовність здійснення як окремих процесуальних дій, так і їхніх 

сукупностей, що утворюють зміст окремих проваджень, і стадій кримінального 

судочинства [81, с. 3]. 

В.Н. Протасов критично ставиться до використання категорії «процесуальна 

(процедурна) форма» і вважає, це вчорашній день теорії процесу і процедури 

загалом. Вживання цієї категорії у всеосяжному й усепроникному значенні якоюсь 

мірою було виправдано тоді, коли ще не ставилося питання про розробку загальних 

для всіх процесуальних галузей закономірностей, про процесуально-правові 

механізми та його елементи. За нинішнього рівня розвитку категоріального апарату 

загальноправової процесуальної теорії поняття «процесуальна форма» можна 

використовувати лише для того, щоб підкреслити загальне призначення 

юридичного процесу як засобу (форми) реалізації інших матеріально-правових 

відносин [211, с. 141–142]. 

В сучасних умовах розвитку і вдосконалення кримінального судочинства 

особливо гостро постає питання про ефективне вирішення питання диференціації 

процесуальної форми і забезпечення прав учасників кримінального судочинства. 

Розробка будь-якої кримінально-процесуальної форми повинна ґрунтуватися на 

єдиному призначення кримінального судочинства і єдиної сукупності принципів 

для всіх кримінально-процесуальних форм; вплив диференціації на забезпечення 

прав учасників виражається в зміні змісту і сукупності процесуальних засобів, 

призначених для реалізації охорони, захисту і відновлення прав учасників 

кримінального судочинства; диференціація процесуальної форми є об'єктивним, 

закономірним і глобальним процесом, що зачіпають як вітчизняне кримінальне 

судочинство, так і зарубіжних держав; процес диференціації не повинен бути 

надмірним. Неприпустиме безмежне дроблення кримінально-процесуальної форми. 

Процес диференціації повинен відбуватися за об'єктивними критеріями, при 

дотриманні принципів кримінального судочинства, і не може бути надмірним, 

тобто диференціація повинна мати свої межі [328, с. 183]. 
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С.С. Циганенко розглядає диференціацію як спосіб впливу на суспільні 

відносини, які виникають у кримінальному судочинстві, що полягає у використанні 

різних за своїм характером і призначенням судових і несудових проваджень і форм. 

Це забезпечує різну за методами, але спільну за цілями структурну систему 

кримінального процесу, спрямовану на надання учасникам кримінального 

провадження відповідного захисту їхніх прав і свобод залежно від характеру й 

тяжкості злочину [318, с. 74‒86; 319, с. 74‒86]. 

Не будь-яка особливість у провадженні певних категорій проваджень свідчить 

про диференціацію кримінальної процесуальної форми. Лише тоді, коли в системі 

кримінального судочинства існують провадження, які суттєво відрізняються за 

ступенем складності процесуальних форм, доцільно говорити про диференціацію 

[365, с. 97]. 

Трофименко до ознак диференціації кримінальної процесуальної форми 

відностиь:  

1) диференціація кримінальної процесуальної форми являє собою 

закономірний процес її розвитку, що обумовлюється необхідністю унормування 

нових правових відносин, ступенем їх складності та різноманіття; збалансування 

цінностей, що підлягають захисту під час здійснення кримінального провадження; 

імплементації міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини і здійснення 

правосуддя та гармонізації національного кримінального процесуального 

законодавства із міжнародними документами в цій сфері; 

2) закономірний характер диференціації кримінальної процесуальної форми 

обумовлює те, що за своєю сутністю вона є однією зі сторін процесу розвитку 

кримінального процесуального законодавства, який, на відміну від його інтеграції, 

а отже, і уніфікації процесуальної форми, пов’язаний із поділом системи 

кримінального процесу, виникненням і розвитком диференційованих 

процесуальних порядків;  

3) як процес (на відміну від диференційованості як певного стану 

процесуальної форми) має динамічний і постійний характер, про що свідчить 
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генеза кримінального процесуального законодавства України, яка підтверджує 

поступове виникнення нових структурних елементів у системі кримінального 

процесу та нових (поряд із загальним) особливих процесуальних порядків (щодо 

виникнення нових процесуальних проваджень, то крім проваджень, у ході яких 

реалізується компетенція слідчого судді стосовно здійснення функції судового 

контролю під час досудового розслідування, це також і провадження з відновлення 

втрачених матеріалів кримінального провадження; щодо нових процесуальних 

порядків, то це, безумовно, кримінальне провадження на підставі угод, 

провадження в суді присяжних, спрощене провадження щодо кримінальних 

проступків тощо) [265, с. 193‒194]. 

Н. С. Манова зауважує, що диференціація форм будь-якого провадження 

здійснюється шляхом різного «наповнення» процедури діяльності. Про 

диференціації форм досудового провадження можна говорити лише тоді, коли є 

суттєві особливості, тобто якісні відмінності у в формі кримінально-процесуальної 

діяльності. 

Ознакою самостійної форми досудового провадження є наявність сукупності 

суттєвих особливостей в порядку здійснення діяльнотсі по встановленню 

(доказуванню) обставин вчиненого злочину і винуватості особи, в основі якої 

лежать певні матеріально-правові або процесуальні підстави (критерії). Якісними є 

відмінності в процесуальних засобах і способах здійснення цього виду діяльності, 

термінах, суб'єктному складі, видах і порядоку прийняття рішень, за допомгою 

яких компетентні посадові особи реалізують свої повноваження, а громадяни 

здійснюють свої права і обов'язки в порівнянні зі звичайним порядком діяльності 

[131, с. 145, 369, 371].  

Диференціація кримінальної процесуальної форми здійснюється за різними 

критеріями (категорія осіб, форма досудового розслідування та ін.), її розглядають 

також як метод процесуальної організації: коли законодавець конструює для всіх 

без винятку кримінальних справ єдину систему стадій, йдеться про уніфікацію 

системи стадій кримінального процесу. У тому ж разі, коли для різних категорій 
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кримінальних справ існує власна система стадій, відбувається диференціація сис-

теми стадій кримінального процесу. Диференціація, у свою чергу, може 

проводитися в бік ускладнення кримінального процесу (появи додаткових стадій) і 

в бік його спрощення (виключення певних стадій у ок-ремих категоріях 

кримінальних справ). Вона також може бути глобальною, коли в кримінальному 

процесі існує декілька паралельних систем стадій, жодна з яких не розглядається як 

базова (ординарна), і локаль-ною, коли в окремих категоріях кримінальних справ у 

системі стадій виникають певні «відгалуження» від основної системи стадій, 

обраної як певний кримінально-процесуальний стандарт [109, с. 70‒71]. 

Проте найбільш поширеною, як було зазначено, є диференціація залежно від 

складності процесуальної форми. Бачення науковців щодо місця СКП у цій 

класифікації різняться. Зокрема його часто відносять до спрощеної форми, з чим не 

можна погодитись, оскільки, на наше переконання, призначення, зміст і порядок 

здійснення СКП не відповідають і не відображають мету і завдання спрощеної 

кримінальної процесуальної форми.  

Як зазначають дослідники, цілями створення спрощених кримінально-

процесуальних форм є: спрощення, здешевлення, прискорення і раціоналізація 

провадження, зменшення рівня його формалізму і підвищення оперативності [245; 

136, с. 350–351].  

Метою створення ускладнених процесуальних форм є встановлення 

додаткових процесуальних гарантій для осіб, що характеризуються специфічними 

юридично значимими властивостями; осіб, обвинувачених у вчиненні злочинів, за 

які передбачені тривалі строки позбавлення волі або вища міра покарання [245; 

136, с. 350–351].  

Історичний розвиток кримінального судочинства дозволяє визначити його 

загальні риси, сформулювати поняття «спрощеної форми» кримінального процесу. 

Так, на будь-якому етапі розвитку судочинства підвищення його ефективності було 

пов’язане зі скороченням його строків, виключенням із процесу окремих стадій або 
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їх структурних елементів; скасуванням окремих процесуальних інститутів і норм 

[245; 136, с. 350–351]. 

При цьому в основу провадження по кримінальній справі були покладені 

базові принципи і гарантії прав його учасників, які в тій або іншій формі 

зберігалися законодавцем при регламентації спрощеного (прискореного) порядку 

відправлення правосуддя [245; 136, с. 350–351]. 

До підстав скороченого судового розгляду відносять наступні: 

‒ учасники провадження не заперечують проти спрощеної процедури; 

‒ сторони визнають фактичні обставини справи; 

‒ їхні позиції добровільні та істинні; 

‒ суд переконаний у правильності розуміння сторонами обставин, що не 

оспорюються, та усвідомленні ними факту позбавлення права на апеляційне 

оскарження [156]. 

А. В. Кищенков вважає, що такі форми судочинства, які дозволяють 

здійснювати діяльність з досудового розслідування злочинів і судового розгляду з 

відступом від загального порядку у бік скорочення строків провадження і відмови 

від виконання ряду формальностей, прийнято йменувати спрощеними. До таких 

видів провадження належать провадження у справах приватного обвинувачення; 

особливий порядок ухвалення судового рішення при згоді обвинуваченого з 

пред’явленим йому обвинуваченням ‒ угода про визнання винуватості, заочний 

розгляд справи [86]. 

Не можна погодитись із поширеною позицією згідно з якою СКП є спрощеною 

процедурою, як, наприклад, вважають А.-М. Ю. Ангелюк, Х.І. Дубковецька, які 

зазначають, що інститут спеціального кримінального провадження необхідно 

розглядати як спрощену форму кримінального провадження, яка охоплює 

спеціальне досудове розслідування і спеціальне судове провадження та передбачає 

особливий порядок їх здійснення, щодо злочинів, виключний перелік яких 

визначений у кримінальному процесуальному законі, стосовно підозрюваного чи 

обвинуваченого, який перебуває за межами України, ухиляється від явки на виклик 
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слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, з метою забезпечення швидкого та ефективного захисту 

особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень [3, с. 7]. 

О.В. Сачко зазначає, що кримінальне провадження здійснюється у визначеній 

в законі процесуальній формі, яка наразі отримує певну диференціацію та 

представлена в трьох режимах: а) основна традиційна загальна процесуальна 

форма; б) спрощене досудове провадження щодо кримінальних проступків 

(дізнання) та інші спрощені процедури розгляду окремих справ, що не є складними 

(провадження на підставі угод) тощо; в) особливий ускладнений процесуальний 

порядок притягнення до кримінальної відповідальності неповнолітніх та інших 

осіб, які потребують підвищеного захисту.  

У цілому особливі форми, порядки і режими кримінальних проваджень, які 

викладені в КПК України, умовно можна поділити на дві групи:  

1) спрощені форми кримінального провадження: а) провадження на підставі 

угод; б) здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування (in absentia); 

в) особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного 

стану або у районі проведення антитерористичної операції; кримінальне 

провадженням у формі приватного обвинувачення; в) провадження дізнання щодо 

кримінальних проступків;  

2) ускладнені процедури проваджень: особливості кримінальних проваджень 

відносно осіб, щодо яких передбачений статус недоторканності та інший 

підвищений ступінь захисту; провадження у справах про злочини та інші 

кримінальні правопорушення неповнолітніх; провадження по застосуванню 

примусових заходів медичного характеру; провадження у справах, які містить 

відомості, що становлять державну таємницю; кримінальні провадження на 

території дипломатичних представництв, консульських установ України, на 

повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під 

прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до 

порту, розташованого в Україні [233, с. 67]. 
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Отже, автор (О.В. Сачко) у диференціації процесуальної форми до спрощених 

порядків відносить «спрощене досудове провадження щодо кримінальних 

проступків (дізнання) та інші спрощені процедури розгляду окремих справ, що не є 

складними (провадження на підставі угод) тощо». З буквального змісту цитати 

убачається, що провадження in absentia автор відносить до «інших спрощених 

процедур розгляду окремих справ, що не є складними». З цим важко погодитись, 

адже за процедурою in absentia здійснюються провадження щодо тяжких та 

особливо тяжких злочинів, які навряд можна віднести до «справ, що не є 

складними».  

Як зазначає Г.В. Матвієвська, можна погодитися з думкою процесуалістів 

щодо формальних ознак заочного провадження ‒ дійсно в ньому відсутні певні 

процесуальні етапи, наприклад, допит обвинуваченого. Однак з погляду техніки 

ведення судового процесу у формі заочного провадження, його суті, на наш погляд, 

даний підхід не є обґрунтованим, оскільки заочне провадження не є скороченим, не 

передбачає відступу від загального порядку розгляду кримінальних справ, процес 

іде відповідно до усіх процесуальних формальностей, підпорядковується загальним 

правилам судочинства, з погляду техніки ведення такого судового процесу є 

складною процесуальною формою, що накладає на суддю та інших учасників 

процесу додаткову відповідальність за якість проведення процесу, дослідження 

доказів, обґрунтованість вироку тощо. 

Разом із тим відсутність єдиної, чітко сформульованої і послідовної концепції 

заочного провадження в кримінальному процесі, єдиного розуміння сутності 

даного інституту, недоліки юридичної техніки обумовили численні різночитання 

при тлумаченні норм, що регламентують заочний порядок розгляду кримінальних 

справ, а також полярно різні думки процесуалістів щодо доцільності використання 

даної процесуальної форми в практичній діяльності українських судів [136, с. 350–

351]. 

Слід зауважити, що в сучасному кримінальному процесі має місце 

неузгодженість окремих принципових положень, зокрема йдеться про протиріччя 
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між принципом безпосередності розгляду кримінальної справи, принципом 

здійснення правосуддя по кримінальних справах на засадах рівності громадян 

перед законом і судом і принципом неминучості покарання за вчинений злочин 

[136, с. 350–351]. 

Узагальнюючи позиції авторів, які вважають, що СКП належить до спрощеної 

форми провадження, можна сказати, що основними аргументами є те, що під час 

СКП не проводяться певні дії (або проводяться без участі підозрюваного, 

обвинуваченого), у яких його участь за загальним правилом обов’язкова, а також 

зменшуються строки провадження за рахунок спеціального механізму 

повідомлення осіб, які ухиляються від явки до слідчого, суду та застосування 

інших засобів, що унеможливлюють умисне затягування процесу з метою 

ухилитись від відповідальності.  

На нашу думку, ці обставини не дають підстав для визначення СКП як 

спрощеної форми провадження, так само як і гарантії, які надаються особі у разі 

здійснення провадження за її відсутності (обов’язкова участь захисника, отримання 

дозволу слідчого судді на проведення СДР та суду про здійснення ССП тощо) не 

свідчать про ускладнення процесуальної форми у розумінні наведеної класифікації.  

У процесі дослідження ми дізнались думку практичних працівників щодо 

місця СКП у дифернеціації процесуальної форми і отпримали наступні відповіді 

від сілдчих, прокурорів, слідчих суддів, суддів: спрощене 9%/6 %/2 %; ускладнене 

5 %/ 5 %/2 %%; звичайне 82 %/81 %/83 %; залишили питання без відповіді: 3 %/8 

%/13 %. 

СКП здійснюється за загальними правилами із урахуванням особливостей, 

передбачених КПК України. Ці особливості визначені з метою недопущення 

ухилення від відповідальності осіб, які вчинили злочин і мають скоріше 

формалізований, забезпечувальний характер, а не впливають на загальний порядок 

провадження. 
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Прикладом спрощеної форми є дізнання (досудове розслідування 

кримінальних проступків), а ускладненої ‒ провадження щодо неповнолітніх, 

окремої категорії осіб та ін..  

З огляду на структуру КПК, СКП не належить до особливих порядків 

кримінального провадження, якими, як відомо, є провадження на підставі угод, 

кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення, кримінальне 

провадження щодо окремої категорії осіб, кримінальне провадження щодо 

неповнолітніх, кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів 

медичного характеру, кримінальне провадження, яке містить відомості, що 

становлять державну таємницю, кримінальне провадження на території 

дипломатичних представництв, консульських установ України, на повітряному, 

морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або 

з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, 

розташованого в Україні.  

Як зазначає І.В. Гловюк, хоча положення щодо кримінального провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) не розміщено у розділі 

VI КПК України, аналіз нормативної регламентації цього провадження дозволяє 

назвати його особливим порядком кримінального провадження, про це, зокрема, 

свідчать: чітке коло злочинів, провадження щодо яких може здійснюватися у 

такому порядку; спеціальний суб’єкт, стосовно якого здійснюється провадження 

(підозрюваний, обвинувачений, крім неповнолітнього, який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук); здійснення досудового 

провадження на підставі ухвали слідчого судді, а судового провадження ‒ на 

підставі ухвали суду (які постановляються за клопотанням слідчого прокурора у 

судовому провадженні та прокурора у судовому розгляді); якщо підстави для 

постановлення слідчим суддею ухвали про спеціальне досудове розслідування 

перестали існувати, подальше досудове розслідування здійснюється згідно із 

загальними правилами, передбаченими КПК України, а якщо підстави для 
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постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження перестали 

існувати, подальший судовий розгляд розпочинається спочатку; особливий порядок 

виклику підозрюваного, обвинуваченого; особливий порядок ознайомлення 

сторони захисту із процесуальними документами; обов’язкова участь захисника. … 

У системі кримінально-процесуальних проваджень кримінальне провадження in 

absentia займає особливе місце, оскільки характеризується одночасно і 

спрощенням, і ускладненням кримінально-процесуальної форми [38, 22]. 

Убачається, що віднесення кримінальних проваджень до особливих порядків 

зумовлене необхідністю законодавчої регламентації та застосування певних 

механізмів, які забезпечують виконання завдань кримінального провадження у 

певних процесуальних умовах та за наявності суб’єктів, до яких не можна 

застосовувати загальну правову процедуру. Для кожного особливого порядку 

передбачені власні, приманні лише цьому порядку правові механізми, вони не 

застосовуються у інших особливих порядках. Наприклад, порядок судового 

провадження на підставі угоди, особливості порядку притягнення до кримінальної 

відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу окремої категорії осіб, 

кримінальне провадження стосовно суддів Вищого антикорупційного суду, 

обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні щодо 

неповнолітніх тощо. Примітно також, що тут законодавець не використовує 

формулу «кримінальне провадження щодо… здійснюється на загальних засадах із 

урахуванням положень цієї глави», як це передбачено для СДР. Хоча очевидно, що 

здійснення кримінального провадження у особливих порядках передбачає 

застосування тих самих способів, дій, заходів, що визначені КПК України для 

кримінального провадження взагалі. Відмінністю, яка дозволяє віднести той або 

інших порядок до особливого є певні механізми і процедури, реалізація яких 

суттєво вливає на порядок, зміст і результати провадження. 

Реалізація завдань кримінального провадження in absentia не передбачає зміни 

кількості стадій кримінального провадження та їх змісту, відступів від загального 

порядку провадження (а тільки урахування певних особливостей), форм та засобів 
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діяльності уповноважених органів, повноважень сторін, особливий правовий статус 

судового рішення, застосування специфічних запобіжних заходів (як, наприклад, у 

провадженні щодо неповнолітніх) та особливого порядку їх застосування, не 

передбачено особливостей складання обвинувального акта за наслідками СДР, 

судового розгляду (до особливих порядків провадження в суді першої інстанції 

законодавець відносить спрощене провадження щодо кримінальних проступків і 

провадження в суді присяжних) тощо.  

Для СКП характерні певні особливості у практичній реалізації загальних 

принципів процесу, але без втрати їх основних рис і призначення, такі особливості 

зумовлені позицією обвинуваченого щодо свідомого ухилення від участі у 

провадженні. 

Убачається також, що віднесення СКП до спрощеної форми певним чином 

зумовлене буквальним перенесенням на національний інститут назви Рекомендації 

N 6 R(87)18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Стосовно 

спрощення кримінального правосуддя», де зазначено, що держави-члени повинні 

розглянути і дозволити судам першій інстанції заслуховувати справи і приймати по 

ним рішення за відсутності обвинуваченого, принаймні по дрібним 

правопорушенням… [216]. Адже часто посилання на цей документ наводиться у 

контексті обґрунтування віднесення СКП до спрощеної форми. У цьому документі 

йдеться про спрощений порядок, насамперед, для дрібних правопорушень 

(кримінальних проступків у розумінні національного законодавства), проте 

альтернатива «принаймні» передбачає можливість розгляду справи за відсутності 

обвинуваченого і для інших правопорушень, що має визначатись внутрішньою 

політикою кожної країни. 

Зазвичай згаданий документ цитується у наведеній частині, але, якщо 

звернутись до його повного тексту, то убачається, що його загальна концепція 

стосується випадків, коли особа визнає свою вину і не заперечує проти скороченого 

розгляду. Очевидно, СКП до таких випадків не належить.  
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Суб’єктом законодавчої ініціативи у пояснювальній записці до закону, яким 

запроваджено СКП не згадується про мету законопроекту ‒ спрощення 

кримінального провадження, натомість призначення цього інституту ‒ 

забезпечення принципу невідворотності покарання у випадках, коли підозрюваний 

(обвинувачений), знаходячись поза межами України, переховується від органів 

слідства та суду, ухиляючись від кримінальної відповідальності, та задля 

підвищення ефективності розслідування окремих злочинів проти основ 

національної безпеки України та громадської безпеки, а також забезпечення 

конфіскації майна за їх вчинення [209].  

Віднесення СКП до спрощеної форми також зумовлено тим, що заочне 

провадження (взагалі) часто вважають спрощеною формою провадження. 

Насамперед, йдеться про випадки коли за згодою особи провадження здійснюється 

за її відсутності. СКП не належить до таких випадків, тому на нього не слід 

поширювати такий підхід [351, с. 121–127]. 

Науковці також визначають СКП як окрему процесуальну форму. Так, І.І. 

Сливич вважає, що нині існують підстави для того, щоб стверджувати, що 

спеціальне провадження в кримінальному судочинстві є окремою процесуальною 

формою, для якої характерні ознаки, що відрізняють цю процесуальну форму від 

інших форм кримінального провадження, у тому числі й від класичного «заочного 

провадження». 

Треба вказати на те, що своєю появою ця процесуальна форма зобов’язана тим 

надзвичайним обставинам, у яких опинилася держава. Відповідно, і частину норм, 

які регулюють це провадження, можна вважати «надзвичайними», такими, які 

мають зникнути з правового поля України за мірою нормалізації суспільно-

політичної, військової обстановки, коли українська правоохоронна й судова 

системи зможуть повноцінно працювати на території українського Криму та в 

районах, у яких нині діє режим АТО. 

З іншого боку, у разі загострення ситуації не можна виключати того, що 

спеціальне провадження буде доповнено новими процесуальними нормами, яких 
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будуть вимагати суспільно-політичні й міжнародні реалії, перебіг 

антитерористичної операції, можливе введення правового режиму воєнного стану. 

Відповідно, ця процесуальна форма є динамічною й рухливою, що у свою чергу 

потребує ретельного підходу до внесення змін і коректив у норми КПК України, що 

регулюють її застосування. Ці зміни мають узгоджуватися не тільки з 

процесуальними потребами сьогодення, а й бути співзвучними нормам 

міжнародного права, Конституції України в частині додержання прав людини та 

громадянина в кримінальному судочинстві [242, с. 168‒169]. 

Що стосується співвідношення заочного провадження та СКП, то наукові 

погляди та законодавче регулювання цього питання були проаналізовані у 

попередніх підрозділах. Зважаючи на те, що проблема заочного провадження вже 

тривалий час є предметом дискусій, наприклад, Л.Д Удалова та Д.П. Письменний 

зауважують: «Звертає на себе увагу та обставина, що норми, які визначають 

порядок проведення спеціального досудового розслідування та спеціального 

судового провадження, знаходяться у різних главах КПК. Уявляється, що їх 

потрібно об’єднати у одну главу під назвою «Заочне досудове розслідування та 

судове провадження» [280], а законодавство не завжди встигає за науковою 

думкою, а подекуди і не враховує наукових позицій, а також беручи до уваги різні 

підходи у національних законах до поняття і умов застосування цього інституту, ми 

обрали широкий підхід до вивчення стану наукових досліджень, зарубіжного і 

міжнародного права, який враховує більшість принципових положень. Тому значна 

увага приділена поняттю заочного провадження (розгляду), яке, як убачається і 

наведеного, є ширшим за СКП, а відтак останнє потрібно вважати його складовою 

(різновидом, формою).  

Тут вважаємо також потрібним зробити ремарку щодо дискусії про 

співвідношення понять «заочне провадження» і «провадження за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого». Потрібно визнати, що віднесення всіх випадків 

провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого до заочного 

провадження є дещо спрощеним. Адже, судовий розгляд кримінального 
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провадження без участі обвинуваченого у зв’язку з його видаленням із зали 

засідання тимчасово або на весь час судового розгляду, провадження щодо 

кримінальних проступків, кримінальне провадження щодо реабілітації померлої 

особи та ін. мають іншу правову природу і суттєво відрізняються зокрема від СКП. 

Проте, все ж вважаємо виправдним підхід щодо вживання загального поняття 

«заочне провадження» у теоретичній дискусії, яка має також вирішити питання про 

доцільність запровадження цього поняття у кримінальному процесі. Відмежування 

заочного провадження і провадження за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого насамперед потрібне для усвідомлення змісту певних правових 

категорій, проте надмірне у сенсі диференціації на законодавчому рівні. Одночасне 

існування двох різних інститутів призведе до проблем правозастосування і не 

сприятиме уніфікації процесуального законодавства, оскільки, як було зазначено, у 

законодавстві зарубіжних країн та практиці ЄСПЛ конструкції «заочне 

провадження», «провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого», «in 

absentia» вживаються як синоніми [332, с. 102‒105]. 

Декілька прикладів контекстного перекладу на підтвердження цієї тези: 

seventeen defendants were tried in absentia (судовий розгляд по справах 17 

обвинувачених проводився заочно); in another instance the defendant was allegedly 

sentenced to death in absentia (у іншому випадку, за наявними повідомленнями, 

обвинуваченого засудили до смертної кари заочно); a sentenced person could appeal 

against a sentence passed in absentia (засуджений може оскаржити вирок, винесений 

за його відсутності); in any case, the trial should be reopened if it had already taken 

place in absentia (у будь-якому випадку судовий розгляд має бути відновлений, 

якщо він вже був проведений за його відсутності); here a person had been tried in 

absentia, the sentence could not be implemented under any circumstances (у випадках 

засудженння за відсутності обвинуваченого, вирок не може бути виконаний ні за 

яких обставин); indeed, proceedings in absentia may in some circumstances be 

permissible in the interest of the proper administration of justice (дійсно, розгляди за 

відсутності обвинуваченого за деяких обставин допустимі в інтересах належного 
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здійснення правосуддя); he welcomed the numerous ongoing reviews of convictions 

that had been reached in absentia, which infringed the right to a defence (він вітає 

численні поточні перегляди обвинувльних вироків, що винесені заочно і 

порушують право на захист) [93]. 

Оскільки термін «заочне провадження» не використовується у КПК України, 

не розкривається його поняття і зміст, висновок про те, що СКП є його складовою 

наразі має переважно теоретичний характер і потрібен для загального розуміння 

сутності СКП, його місця у диференціації процесуальної форми. Головною 

відмінністю СКП від інших видів заочного провадження є протидія підозрюваного, 

обвинуваченого здійсненню провадження (не з’явлення на виклик, переховування, 

зловживання правами та ін.). У всіх інших випадках, які науковці відносять до 

«заочного» або «провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого» 

протидія у зазначеному сенсі не відбувається. 

У законотворчому процесі України була спроба запровадити інститут заочного 

провадження (проект Закону України «Про внесення змін і доповнень до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного провадження» від 

16.01.2014р. №725-VII), проте, як відомо, згодом обрана законодавча формула 

«спеціальне досудове розслідування» та «спеціальне судове провадження». 

Убачається, що причина відмови від конструкції «заочне провадження» пов’язана з 

правильним визначенням цього поняття у широкому сенсі, тобто включаючи усі 

випадки заочного провадження, а не тільки СКП. Інститут заочного провадження, 

як було зазначено, включає різні нормативні утворення, комбінації, процесуальні 

ситуації, головним елементом яких є здійснення провадження за відсутності особи, 

при цьому особа може бути відсутня протягом усього процесу або на його окремих 

стадіях. Очевидно, що використання у КПК України терміну «заочне провадження» 

лише для випадків СКП (у теперішньому розумінні) призвело б до звуження його 

змісту, а отже правових колізій. Тому більш вдалою є саме формула СДР і ССП 

[332, с.102‒105]. 
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Загалом, задля уникнення конфлікту тлумачення понять, які використовуються 

у різних галузях права, понятійний апарат галузевих наук має відповідати 

загальноправовим поняттям. Тому обраний підхід до використання понять СДР та 

ССП дозволяє уникнути помилки щодо використання більш широкого поняття 

«заочне» провадження і є виявом диференціації процесуальної форми на 

внутрігалузевому рівні.  

Потрібно підкреслити, що СКП ‒ суто кримінальний процесуальний інститут, 

його «аналогів» у інших процесуальних галузях не існує. Проте, ігнорувати 

загальноправовий підхід, а особливо, у термінології не можна, адже це призводить 

до термінологічної неузгодженості, а згодом і суттєвих протирічь у 

правозастосуванні внаслідок неоднакового розуміння певних понять. Така 

проблема вже має місце, що підтверджується наведеними положеннями.  

Тому убачається, що співвідношення понять «заочне провадження» та «СКП» 

потрібно розглядати у широкому сенсі, принаймні, доки не буде окремо 

запроваджено інститут заочного провадження у КПК України, який включатиме усі 

відповідні випадки. З цих міркувань передчасними є пропозиції законодавчого 

визначення поняття СКП як, наприклад, ‒ передбачена нормами кримінального 

процесуального закону України форма здійснення заочного провадження на стадії 

досудового розслідування, яка застосовується за наявності встановлених підстав й 

умов та в порядку, визначеному приписами кримінального процесуального закону, 

у зв’язку з ухиленням підозрюваним від явки на виклик органу досудового 

розслідування, прокурора або слідчого судді… спеціальне досудове розслідування 

– передбачена цим Кодексом кримінальна процесуальна форма здійснення 

заочного провадження на стадії досудового розслідування, яка застосовується за 

наявності встановлених підстав й умов та в порядку, визначеному цим Кодексом, у 

зв’язку з ухиленням підозрюваним від явки на виклик органу досудового 

розслідування, прокурора або слідчого судді [124, с. 165‒166]. 

Що стосується місця СКП у диференціації процесуальної форми, то, на нашу 

думку, тут потрібно орієнтуватися як на загальне призначення диференціації 
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процесуальної форми у напрямі спрощення або ускладнення, так і на її особливості 

у галузевому процесуальному законодавстві. 

Отже, щодо визначення місця СКП у диференціації процесуальної форми, то 

ми вважаємо його провадженням, яке здійснюється у загальному порядку із 

дотриманням особливостей, визначених КПК України, що також узгоджується із 

відповідним нормативним визначенням.  

У галузевому вимірі формування інституту СКП є наслідком продовження, 

розширення, деталізації інститутів досудового слідства і судового провадження і 

процес інституалізації СКП з точки зору юридичної техніки не можна вважати 

завершеним, адже логічним виглядає його розвиток шляхом виокремлення у межах 

кодифікованого акту самостійного структурного елементу, у якому будуть 

об’єднані всі норми, що стосуються СКП. Проте, на нашу думку, побудова та 

обґрунтування доцільності такої законодавчої конструкції наразі передчасні, адже 

саме зараз цей спосіб не вирішить нагальних проблем нормативного регулювання і 

правозастосування, оскільки потрібна кількісна і якісна апробація СКП, дефіцит і 

якість якої об’єктивно висвітлено у цій роботі. Тому ми вважаємо доцільним 

нормативне врегулювання визначених проблем СКП у межах чинної нормативної 

моделі. Такий прогноз розвитку і зміни інституту СКП ми зробили на основі 

широкого та поглибленого вивчення правозастосовної практики. 

До ознак, які визначають СКП як правовий інститут належать способи його 

творення і інститутоутворюючі критерії (чинники). Так, СКП являє систему 

правових норм, що інтегрує положення про СДР та ССП за спільною ознакою ‒ 

свідоме ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у провадженні 

(правові норми, що регулюють СКП складають групу за спільною ознакою), мають 

постійний (не тимчасовий) характер, тобто є стійкими, спрямовані на врегулювання 

нових кримінально-процесуальних відносин, які до цього часу не були законодавчо 

регламентовані. 

Таким чином, самостійність інституту СКП (як матеріальну ознаку правового 

інституту) визначає специфічний вид кримінально-процесуальних відносин ‒ 
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здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, який ухиляється від особистої участі у процесі. Юридичною 

ознакою СКП як інституту є сукупність законодавчо закріплених норм, які 

регулюють відповідні відносини. 

У межах теоретичного аналізу інституту СКП потрібно звернутись до його 

принципів ‒ головних ідей, керівних положень, що законодавчо закріплені та 

забезпечують правове регулювання кримінально-процесуальних відносин під час 

здійснення СКП, визначають можливості та особливості застосування специфічних 

процесуальних заходів і механізмів для виконання завдань СКП.  

У літературі переважно виокремлюють загальноправові, міжгалузеві, галузеві 

та інституційні принципи. Всі вони у сукупності являють систему, при цьому 

кожен з них має самостійне значення і є системоутворюючим. 

О.А. Коваль визначає наступну класифікацію принципів процесуального 

права: 

1. Конституційні принципи (принципи процесуального права, що за своїм 

значенням для життєдіяльності суспільства і держави мають найвище значення й 

тому повинні бути закріплені в Основному Законі країни):  

‒ принцип справедливості;  

‒ принцип рівності;  

‒ принцип законності, що включає до себе два основних елементи: умови 

суспільного та державного життя, за яких можлива належна реалізація правових 

приписів, що містяться в законодавстві; вимогу суворого дотримання законів, що 

передбачає застосування державного примусу в разі їх порушення;  

‒ принцип гуманізму;  

‒ принцип верховенства права;  

‒ принцип юридичної визначеності, який складається з трьох елементів: 

принцип виключення зворотної сили закону; принцип недопущення звуження 

змісту та обсягу існуючих прав і свобод; принцип відповідальності держави перед 

особою;  
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‒ презумпція невинуватості;  

‒ принцип «дозволено лише те, що прямо передбачено законодавством» для 

державних органів (ч. 2 ст. 19 Конституції України) і принцип «дозволено все, що 

прямо не заборонено» для людини (ч. 1 ст. 19, ч. 1 ст. 60 Конституції України);  

‒ принцип гласності;  

2. Інші (міжгалузеві й галузеві принципи). Принципи процесуального права, 

що за своєю сутністю є конкретизацією конституційних принципів процесуального 

права в конкретних галузях права, та за свою значимістю поступаються першим 

(принцип публічності; принцип індивідуального характеру відповідальності; 

принцип «незнання закону не звільняє від відповідальності»; принцип забезпечення 

обвинуваченому права на захист; принцип змагальності; принцип усності й 

безпосередності; принцип диспозитивності; принцип «ніхто не може бути суддею у 

власній справі»; принцип неприпустимості повторного покарання за той же злочин; 

принцип відповідальності лише за вину; принцип незалежності суддів, тощо [87, с. 

75–78]. 

Щодо функціонального призначення принципів кримінального провадження, 

О.П. Кучинська зазначає, що по-перше, принципи є гарантією ефективного 

здійснення кримінальної процесуальної діяльності, а також гарантією реалізації 

прав суб’єктів кримінального процесу, адже учені, розглядаючи питання щодо 

кримінальних процесуальних гарантій, традиційно включають до їх системи 

принципи кримінальної процесуальної діяльності.  

По-друге, принципи синхронізують усю систему процесуальних норм і 

забезпечують єдність процесуальної форми, узгодженість кримінальних 

процесуальних інститутів, однакове формулювання норм права, а також їх 

одноманітний вплив на суспільні відносини у формі правового регулювання й 

інших форм правового впливу (інформаційного, психологічного тощо). Крім того, 

принципи, викладені у кримінальному процесуальному законі, забезпечують 

правильне й одноманітне розуміння закону всіма суб’єктами, які його 

застосовують.  
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По-третє, принципи кримінальної процесуальної діяльності є вихідними 

положеннями для тлумачення інших кримінальних процесуальних норм та 

вирішення спірних питань. Враховуючи їх фундаментальне значення, можна 

сказати, що принципи кримінальної процесуальної діяльності виступають 

підґрунтям для розуміння інших норм і тим самим виконують методологічну роль у 

вирішенні спірних питань застосування кримінального процесуального права.  

По-четверте, пізнання принципів кримінальної процесуальної діяльності дає 

можливість зрозуміти сутність і стан відповідної науки та галузі права, що, у свою 

чергу, впливає на практичну реалізацію конкретних правових норм, а також є 

основою для вдосконалення окремих кримінальних процесуальних інститутів та 

охоронюваних процесуальним законом цінностей. По-п’яте, принципи 

кримінальної процесуальної діяльності відображають побудову всієї процесуальної 

системи та окремих її стадій, а реалізація усієї їх сукупності здатна забезпечити 

виконання кримінальним процесом усіх його завдань [110, с. 124–125]. 

Відтак, втілення загальноправових принципів на інших рівнях має специфіку, 

що зумовлюється предметом правового регулювання, так само інституційні 

принципи не можуть бути визначені довільно, вони мають формулюватись на 

основі загальноправових, міжгалузевих, галузевих принципів із урахуванням 

особливостей відносин, що регулюються. 

Здійснення провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, який 

ухиляється від участі у процесі визначає специфіку інституційних принципів СКП, 

до головних з них, які мають виражене значення у механізмі правового 

регулювання і правозастосування, на нашу думку, належать наступні: 

1) якість нормативного регулювання спеціального кримінального провадження 

має забезпечувати його однакове розуміння і застосування (чіткість, доступність та 

передбачуваність правових норм);  

2) спеціальне кримінальне провадження не може бути самоціллю, його 

застосування повинно супроводжуватись вжиттям заходів щодо забезпечення 

особистої участі підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні;  
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3) спеціальне кримінальне провадження не може використовуватись як засіб 

політичного переслідування, помсти, тиску, обслуговування приватних інтересів 

або інших, ніж виконання завдань кримінального провадження, мотивів;  

4) особи, які засуджені за результатами здійснення спеціального 

кримінального провадження мають право на оскарження вироку та новий судовий 

розгляд;  

5) права підозрюваного, обвинуваченого у спеціальному кримінальному 

провадженні не можуть бути обмежені або забезпечуватись вибірково, реалізація 

прав підозрюваного, обвинуваченого, які він здійснює особисто має бути 

компенсована обов’язковою участю захисника;  

6) спеціальне кримінальне провадження має здійснюватись у випадках, якщо у 

кримінальному провадженні вичерпані всі процесуальні можливості забезпечення 

особистої участі підозрюваного, обвинуваченого і реалізація принципу 

невідворотності відповідальності у інший спосіб неможлива;  

7) публічність спеціального кримінального провадження передбачає 

прозорість та відкритість дій уповноважених органів задля запобігання можливим 

зловживанням;  

8) обов’язок держави використати всі передбачені законом можливості для 

дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого. 

Отже, інституційні принципи СКП ‒ як керівні положення, які ґрунтуються на 

загальноправових та галузевих принципах кримінального процесуального права із 

урахуванням відносин, що регулюються і визначають зміст СКП та діяльності 

уповноважених органів з метою виконання завдань кримінального провадження 

[355, 56‒59]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Методологічний інструментарій включає сукупність методів, вибір яких 

зумовлений предметом і об’єктом дослідження, його метою і завданнями, що 
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дозволило концептуально синтезувати аналітичні, статистичні, наукові та інші 

результати, які були отримані в процесі проведеного дослідження та сформульовані 

раніше.  

2. Систему методів дослідження складає комплекс філософських 

(діалектичний, герменевтичний); загальнонаукових (формалізації, аксіоматичний, 

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

прогнозування, праксеологічно-правововий, системно-структурний, 

функціонально-структурний, системно-історичний) та спеціально-наукових 

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

компаративістський, формально-юридичний) методів.  

3. Здійснено аналіз наукових робіт та інших тематичних публікацій 

вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених проблемам нормативного 

регулювання та практичної реалізації процедури in absentia. Констатовано 

зростання інтересу науковців до проблем спеціального кримінального провадження 

та підкреслено їх вагомий внесок у розвиток проблематики, що досліджується. 

4. Наукові роботи, що вивчались, умовно класифіковано на групи: 1) праці 

зарубіжних вчених (Д.Т. Арабулі, К.Г. Бендерська, О.О. Казаков, К.Б. 

Калиновський, А.С. Тукієв, Н.С. Манова, О.Б. Тимко, О.В. Трофімова та ін.; 

2) роботи вітчизняних науковців до запровадження інституту спеціального 

кримінального провадження (Г.В. Матвієвська, Р.Г. Пєсцов, І.В. Озерський та ін.); 

3) дослідження після запровадження інституту спеціального кримінального 

провадження (О.В. Баулін, О.Н. Єні, О.В. Калінніков, О.В. Лазукова, О.В. Маленко, 

О.О. Нагорнюк-Данилюк, О.В. Сачко, І.І. Сливич, О.Ю. Татаров, А.В. Шевчишен, 

Д.М. Шишман та ін.).  

Крім монографічних досліджень, проблеми спеціального кримінального 

провадження розглядають у контексті іншої проблематики (О.В. Лазукова, О.В. 

Сачко, А.В. Шевчишен та ін.). 

5. За результатами опрацювання емпіричного матеріалу визначено нагальні 

проблеми спеціального кримінального провадження ‒ стан нормативного 
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регулювання спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження; недосконалість категоріально-понятійного апарату; неузгодженість 

законодавства і правозастосовної практики. Відповідні положення враховані при 

визначенні структури роботи, виборі кола проблем та інтерпретації результатів 

дослідження. 

6. Концепція спеціального кримінального провадження відображає головну 

ідею, стратегію та зміст дослідження, що передбачає наукове упорядкування 

теоретичних напрацювань та практичних рекомендацій, уточнення, 

термінологічного інструментарію, аналіз і узагальнення практики застосування 

спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження, що 

дозволяє об’єктивно відобразити відповідну правову реальність, виявити недоліки і 

проблеми нормативного регулювання, визначити шляхи формування нормативної 

моделі спеціального кримінального провадження, що здатна забезпечити 

оптимальний баланс публічних і приватних інтересів. Ці положення визначили 

зміст і напрями наукового дослідження. 

7. Обґрунтовано, що поняття «спеціальне кримінальне провадження» включає 

спеціальне досудове слідство і спеціальне судове провадження, матеріальні 

(визначений перелік злочинів, повнолітній вік підозрюваного, обвинуваченого) і 

процесуальні (підставу і умови, порядок дій уповноважених суб’єктів) ознаки. 

8. Для спеціального кримінального провадження законодавчо визначено 

загальний (недиференційований) порядок його здійснення, який передбачає 

урахування певних особливостей, визначених КПК України. Ці особливості не 

впливають на ускладнення або спрощення процесуальної форми, а передбачені для 

забезпечення можливості здійснення кримінального провадження у випадку 

ухилення підозрюваного, обвинуваченого від особистої участі у процесі із 

обов’язковим забезпеченням його прав. 

9. Обґрунтовано висновок про те, що спеціальне кримінальне провадження і 

заочне кримінальне провадження співвідносяться як частина і ціле. 
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10. Інституційну самостійність спеціального кримінального провадження (як 

матеріальну ознаку правового інституту) визначає специфічний вид кримінально-

процесуальних відносин ‒ здійснення кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, який ухиляється від особистої участі у процесі. 

Юридичною ознакою спеціального кримінального провадження, як інституту, є 

сукупність законодавчо закріплених норм, які регулюють відповідні відносини. 

11. Здійснення провадження за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, 

який ухиляється від участі у процесі, визначає специфіку інституційних принципів 

спеціального кримінального провадження, які є гарантією виконання завдань 

кримінального провадження, забезпечення і реалізації прав його учасників, 

відображають засади на яких має ґрунтуватись кримінально-процесуальна 

діяльність. Значення інституційних принципів, що засновані на загальноправових, 

міжгалузевих, галузевих принципах і характерні винятково для спеціального 

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

розкривають сутність, зміст спеціального кримінального провадження, його 

соціальне та правове призначення, конкретизують діяльність уповноважених 

суб’єктів та забезпечують її правомірність. 
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РОЗДІЛ 2  

ПРОВАДЖЕННЯ IN ABSENTIA У ЗАКОНОДАВСТВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 

ТА У РІШЕННЯХ ЄСПЛ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 

СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

2.1. Система правового регулювання щодо забезпечення прав людини під 

час здійснення спеціального кримінального провадження  

 

Право повинно втілювати найважливіші цінності людського буття. Ціннісний 

підхід до проблем сучасного права нерозривно пов’язаний з антропологізацією 

правової науки і (як надзавдання) правової практики. У нашій юридичній науці 

з’являються перші ознаки антропологізації об’єктів дослідження, тема прав людини 

і правових засобів їх захисту стає пріоритетною. Права і свободи людини і 

громадянина – це та, можливо, єдина ціннісна система, яка здатна примирити 

людину з оточуючим її суспільством і з державою, подолати їх взаємне відчуження 

[168, с. 36]. 

У будь-якому демократичному суспільстві дотримання прав людини у 

кримінальному судочинстві має пріоритетне значення. Розвиток, можливості 

реалізації, захист цих прав ‒ постійні питання порядку денного для органів влади та 

законодавця. Такий порядок денний невичерпний, адже права людини не можуть 

бути визначені остаточно ‒ це постійний процес, який має враховувати поточний 

стан і перспективи розвитку суспільно-правових, соціально-політичних відносин, 

що постійно змінюються. 

Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження – це той режим, умова здійснення кримінального провадження, за 

якого його результати будуть законними, належними та такими, що забезпечать 

досягнення головної мети – реалізацію кримінальної відповідальності та 

відновлення порушених внаслідок вчинення кримінального правопорушення 
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суспільних відносин. Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження відбувається в межах уже розпочатої кримінальної 

процесуальної діяльності і триває протягом усього періоду її здійснення, тобто 

виступає не кінцевим результатом кримінального провадження, а необхідною 

умовою, основою його здійснення [224, с. 480]. 

Кримінальне судочинство неминуче супроводжується певним обмеженням 

прав його учасників, що вимагає пошуку балансу у співвідношенні їх інтересів. За 

таких умов запровадження інститутів, реалізація яких пов’язана з відхиленням або 

допущенням винятків із загальних засад кримінального провадження, викликає 

найбільшу кількість критики та дискусій у фаховому середовищі. Особливим у 

цьому сенсі є спеціальне кримінальне провадження. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи 

людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21). Конституційні права і 

свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст. 22). Громадяни мають рівні 

конституційні права і свободи та є рівними перед законом (ст. 24).  

Аналіз норм Конституції України дає підстави для висновку про те, що 

стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який ухиляється від особистої участі у 

провадженні, підлягають дотриманню такі основні права і свободи людини і 

громадянина: право на життя; повагу до гідності; свободу та особисту 

недоторканість; недоторканість житла; невтручання в особисте і сімейне життя; 

обізнаність про свої права та обов’язки; надання правової допомоги; одноразовий 

та індивідуальний характер юридичної відповідальності; презумпцію 

невинуватості; право не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 

близьких родичів; судовий захист та інші.  

У цьому контексті певними особливостями характеризується реалізація ст. 33 

Конституції України, яка передбачає, що кожному, хто на законних підставах 

перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір 



112 

 

місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком 

обмежень, які встановлюються законом. Водночас, згідно ст. 22 Закону України 

«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземці та особи без 

громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні, мають право у 

встановленому порядку вільно залишити територію України, крім випадків, 

встановлених законом. Виїзд з України іноземцю або особі без громадянства не 

дозволяється, якщо: йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 

правопорушення, або кримінальна справа розглядається судом – до закінчення 

кримінального провадження; його засуджено за вчинення кримінального 

правопорушення – до відбування покарання або звільнення від покарання; його 

виїзд суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України – до 

припинення обставин, що перешкоджають виїзду [206]. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України» від 21 січня 1994 року серед підстав для тимчасового 

обмеження права громадян України на виїзд з України визначаються такі: стосовно 

громадина у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним 

законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено 

виїжджати за кордон, – до закінчення кримінального провадження або скасування 

відповідних обмежень; він засуджений за вчинення кримінального 

правопорушення – до відбуття покарання або звільнення від покарання тощо [205.]. 

Важливо підкреслити, що громадянин України не може бути позбавлений 

громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути 

вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування 

та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (ст. 25 Конституції 

України). Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на 

законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також 

несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України (ст. 26 Конституції України). 

Отже, Конституція України має ключове значення у закріпленні основ 

правового статусу людини і громадянина у сфері кримінального провадження.  
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Виняткова соціально-політична ситуація в Україні зумовлює необхідність 

вжиття заходів щодо забезпечення прав і свобод людини в умовах тимчасово 

окупованих територій. В Законі України «Про забезпечення прав і свобод громадян 

та правовий режим на тимчасово окупованій території України» передбачено, що 

тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території 

України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.  

Для тимчасово окупованих територій передбачено спеціальний правовий 

режим, яким регулюються порядок перетину меж тимчасово окупованої території, 

вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і 

свобод людини і громадянина, особливий порядок забезпечення прав і свобод 

громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Україна 

вживає всіх необхідних заходів щодо гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними 

договорами, усім громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій 

території [196].  

Особлива увага повинна бути звернена на дотримання прав і свобод людини, 

визначених за змістом міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України і які, згідно зі статтею 19 Закону України «Про 

міжнародні договори України» 2004 року, є частиною національного законодавства 

[204].  

Міжнародне право, а зокрема, міжнародне право людини – галузь сучасного 

міжнародного права; сукупність норм, що регулюють співробітництво держав і 

міжнародних організацій у розробці міжнародних стандартів з прав людини, їх 

імплементації в міжнародний і внутрішній правопорядок, у створенні міжнародних 

органів та спеціалізованих установ з питань захисту прав людини та організації їх 

діяльності, а також у дотриманні процедур захисту цих прав на міжнародному рівні 

[143, с. 494].  

Європейське право у широкому розумінні – це сукупність правових норм, що 

містяться в актах практично всіх європейських міжнародних організацій 
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(фактично – регіональне міжнародне право). У вузькому розумінні – сукупність 

правових норм із різних галузей права, які містяться в актах Європейського союзу 

та Європейських співтовариств. Нині європейське право є важливим інструментом 

забезпечення інтеграційних процесів у Європі. Його роль зростає з огляду на 

перспективи розширення кількості членів Європейського союзу і посилення його 

впливу на європейські справи [143, с. 235].  

Нині Україною укладені міжнародні договори в галузі кримінального 

судочинства за наступними напрямами: а) з питань розробки міжнародних 

мінімальних стандартних правил функціонування правосуддя і поводження з 

особами, які беруть в ньому участь (наприклад, Конвенція про захист прав людини 

і основних свобод 1950 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 

1966 року, Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких нелюдських чи 

принижуючих гідність видів поводження і покарання 1984 року); б) з питань 

криміналізації (декриміналізації) міжнародною спільнотою певних суспільно 

небезпечних діянь і визначення їх як міжнародних злочинів чи злочинів 

міжнародного характеру (наприклад, Конвенція по боротьбі із захопленням 

заручників 1979 року, Конвенція про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року); в) з питань обміну 

інформацією й досвідом роботи компетентних органів з попередження, припинення 

і розкриття злочинів; г) з питань відносин з органами іноземних держав у зв’язку з 

кримінальним провадженням (надання міжнародної правової допомоги; захисту 

прав й інтересів власних громадян в іноземний державі, виконання вироку 

іноземної держави та інших судових рішень в кримінальних справах). Слід також 

враховувати загальновизнані принципи міжнародного права в галузі забезпечення 

прав людини, що містяться в актах недоговірного характеру: Загальної декларації 

прав людини 1948 року, Кодексу поведінки службових осіб з підтримання 

правопорядку 1979 року, Зводу принципів захисту всіх осіб, які піддаються 

затриманню чи позбавленню волі в будь-якій формі 1988 року [277, с. 9–10].  
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В основі цих міжнародних актів – людина, її невід’ємні права та свободи. Весь 

цивілізований світ визнає верховенство прав і свобод людини, керуючись цим 

пріоритетним принципом, будує всю правову систему держави. Україна як 

держава-учасниця наведених міжнародних документів взяла на себе зобов’язання 

враховувати передбачені цими актами положення під час розробки кримінально-

процесуального законодавства, у практичній діяльності з розслідування злочинів, 

під час підготовки фахівців правоохоронних органів [105, с. 17].  

Основним міжнародним документом, що декларує права і свободи людини, є 

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року. Декларація складається 

із преамбули і 30 статей, пронизана ідеєю дотримання основних прав людини усіма 

державами-членами і народами світу [65, C. 6–9].  

Положення Декларації були відтворені і розкриті в Європейській конвенції 

про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права 1966 року, Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких нелюдських чи ображаючих гідність видів поводження і покарання 1984 

року тощо. Згадані міжнародно-правові акти фактично є продовженням Загальної 

декларації прав людини на світовому рівні, спрямовані на її реалізацію. У 

перелічених документах проголошуються принципові положення, закріплюються 

такі основні права у сфері кримінального провадження: право на повагу до честі й 

гідності людини; право на свободу та особисту недоторканість, право на 

недоторканість особистого життя, недопустимість застосування катувань і 

жорсткого, нелюдського чи принижуючого гідність людини поводження; 

недопустимість необґрунтованої підозри і обвинувачення її у скоєному зло-чині; 

дотримання презумпції невинуватості, недопустимість примушування до дачі 

показань проти себе чи до визнання себе винним тощо. Значна увага у міжнародних 

документах приділяється правовому регулюванню заходів процесуального 

примусу, зокрема, затримання підозрюваного у вчиненні злочину та взяття під 

варту. 17 липня 1997 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію про 

захист прав людини і основних свобод 1950 року (далі – Європейська конвенція) та 
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Протоколи до неї [56], які займають особливе місце в правовому регулюванні 

кримінальної процесуальної діяльності.  

Стаття 6 Європейської конвенції серед інших прав людини визнає її право 

захищати себе особисто чи користуватися правовою допомогою захисника на 

власний розсуд, або – якщо вона не має достатніх коштів для оплати правової 

допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього 

вимагають інтереси правосуддя. Європейська конвенція у ст. 5 закріплює право на 

свободу та особисту недоторканість, зокрема: нікого не може бути позбавлено 

свободи інакше ніж згідно з процедурою, встановленою законом, і в законодавчо 

передбачених випадках; кожного заарештованого має бути негайно поінформовано 

зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про будь-яке 

обвинувачення проти нього; кожен заарештований або затриманий повинен 

негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає 

право здійснювати судову владу, і має право на судовий розгляд упродовж 

розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду тощо. 

Резолюція No 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року «Звід 

принципів захисту всіх осіб, які підлягають затриманню чи ув’язненню в будь-якій 

формі» визначає основні положення, яких мають дотримуватися особи, які 

проводять арешт. Положення Зводу принципів закріпили гуманні основи 

поводження із затриманими та ув’язненими, повагу до їх гідності та дотримання 

законних прав [67]. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримування 

правопорядку від 17 грудня 1979 року зобов’язує працівників правоохоронних 

органів, зокрема тих, хто здійснює розслідування, поважати й захищати гідність та 

права людини; зберігати у таємниці відомості конфіденційного характеру; 

нетерпимо ставитись до будь-яких дій, які містять нелюдяні чи принижуючі 

гідність людини форми стосунків, не допускати зловживання владою та вчинення 

корупційних дій тощо [88]. 

Співробітники правоохоронних органів у своїй діяльності повинні 

дотримуватись Десяти основних правозахисних стандартів правильної поведінки 
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для правоохоронних органів, що були розроблені у грудні 1988 року у Лондоні 

спільно з експертами та поліцейськими різних країн, а також Декларації про 

поліцію 1979 року. Захист прав і свобод за сферою дії поділяється на 

внутрішньодержавний і міжнародний. Зокрема, Україна повністю визнає на своїй 

території юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що 

стосуються тлумачення і застосування Європейської конвенції 1950 року. У разі, 

якщо Європейський суд визнає порушення прав людини у своєму рішенні, 

держава – сторона Конвенції буде зобов’язана не тільки виплатити особі певну, 

визначену в рішенні суму як справедливу сатисфакцію внаслідок порушеного 

права, але й вжити цілий ряд заходів, які можна поділити на дві групи: заходи 

індивідуального характеру, спрямовані на відновлення порушеного права, та 

заходи загального характеру, мета яких – запобігти зверненню з того самого 

питання до Європейського суду інших осіб, тобто внести певні зміни в національне 

законодавство або змінити правозастосовну практику [64, с. 5–7].  

Отже, права і свободи осіб у кримінальному судочинстві ‒ системне 

утворення, що включає нормативне регулювання на наднаціональному та 

національному рівнях та охоплює найбільш важливі напрями забезпечення їх 

дотримання.  

Конституція України має ключове значення у закріпленні основ правового 

статусу людини і громадянина – підозрюваного, обвинуваченого, що ухиляється від 

кримінальної відповідальності. Важливим є дотримання положень міжнародних 

договорів України, які умовно об’єднано у групи: з питань розробки міжнародних 

мінімальних стандартних правил функціонування правосуддя і поводження з 

особами, які беруть в ньому участь; з питань криміналізації (декриміналізації) 

міжнародною спільнотою певних суспільно небезпечних діянь і визначення їх як 

міжнародних злочинів чи злочинів міжнародного характеру; з питань обміну 

інформацією й досвідом роботи компетентних органів з попередження, припинення 

і розкриття злочинів; з питань відносин з органами іноземних держав у зв’язку з 

кримінальним провадженням. Слід враховувати загальновизнані принципи 
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міжнародного права в галузі забезпечення прав людини, що містяться в актах 

недоговірного характеру [353, с. 117‒122]. 

Норми міжнародних документів та Конституції України відтворено у КПК 

України. Як зазначають дослідники, результати порівняльного аналізу свідчать, що 

у частині забезпечення прав і свобод учасників кримінального провадження, це 

наступні права і свободи, які гарантовані учасникам кримінального провадження в 

Україні через їх імплементацію у Конституцію України та у вітчизняні 

нормативно-правові акти, зокрема в КПК України:  

– заборона катування (ст. 3 Конвенції). Ці положення відповідають ст. 28 

Конституції України, п. 4 ч. 1 ст. 7, ст. 11 КПК України; 

– право на свободу та особисту недоторканність (ст. 5 Конвенції, ст. 9 

Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст. 29 Конституції 

України та п. 5 ч. 1 ст. 7, ст. 12 КПК України;  

– право на справедливий суд (ст. 6 Конвенції). Кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом. Стаття 55 Конституції конкретизує ці положення 

і визначає, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Пункти 

3, 14 ч. 1 ст. 7 КПК України визначають засадами кримінального провадження 

рівність перед законом і судом та доступ до правосуддя і обов’язковість судових 

рішень, а їх конкретизація відображена в положеннях ст. 21 КПК України;  

– ніякого покарання без закону (ст. 7 Конвенції, ст. 58 Конституції);  

– право на повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8 Конвенції). Кожен 

має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 

кореспонденції. Стаття 32 Конституції розвиває і конкретизує названі положення 

Конвенції. Пункт 8 статті 7 КПК України визначає принципом кримінального 

провадження невтручання у приватне життя. Стаття 15 КПК України деталізує 

принцип невтручання у приватне життя, зазначаючи при цьому, що під час 

кримінального провадження кожному гарантується невтручання у приватне 

(особисте і сімейне) життя;  
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– право на ефективний засіб юридичного захисту (ст. 13 Конвенції). 

Відповідно до положень ст. 59 Конституції кожен має право на професійну 

правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. Відтворені вказані 

положення і у ст. 2, п. 13 ст. 7 та ст. 20 КПК України.  

– заборона дискримінації (ст. 14 Конвенції). Користування правами та 

свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за 

будь-якою ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших 

переконань, національного чи соціального походження, належності до 

національних мен шин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. Про 

ці ж права і свободи йдеться у нормах ст.ст. 1 та 2 Загальної декларації прав 

людини, а також ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права. 

Відповідно про це ж йдеться і у ст. 24 Конституції України, ст. 7 п. 3 та ст. 10 КПК 

України;  

– обмеження політичної діяльності іноземців (ст. 16 Конвенції). Жодне з 

положень статей 10, 11, 14 не може розглядатись як таке, що забороняє Високим 

Договірним Сторонам встановлювати обмеження на політичну діяльність 

іноземців. Відповідно до ст. 26 Конституції України іноземці та особи без 

громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються 

тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і 

громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними договорами України. Іноземцям та особам без громадянства може 

бути надано притулок у порядку, встановленому законом;  

– заборона зловживання правами (ст. 17 Конвенції). Межі застосування 

обмежень прав (ст. 18 Конвенції). Обмеження, дозволені згідно з цією Конвенцією 

щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких 

вони встановлені. Відповідно до ст. 22 Конституції права і свободи людини і грома-

дянина, закріплені Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи 

гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або 
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внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод. [62, с. 161‒163] 

У ч. 2 ст. 7 КПК України передбачено, що зміст та форма кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого повинні 

відповідати загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням 

особливостей, встановлених законом. Сторона обвинувачення зобов’язана 

використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до 

правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі 

здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого.  

Як зазначають О.В. Баулін і О. Мазур, на національному рівні норми, які 

визначають характер засобів забезпечення прав підозрюваного у спеціальному 

досудовому розслідуванні, зосереджені у КПК України. Зокрема, такими є норми, 

що: 1) регулюють участь захисника, яка є обов’язковою не тільки з моменту 

прийняття слідчим суддею процесуального рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування, а вже при розгляді ним клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування (п. 8 ч. 2 ст. 52, ч. 1 ст. 297-3 КПК 

України); 2) зобов’язують слідчого суддю при вирішенні питання про здійснення 

спеціального досудового розслідування врахувати наявність достатніх доказів для 

підозри особи, щодо якої подано зазначене клопотання, у вчиненні кримінального 

правопорушення (ч. 2 ст. 297-4 КПК України); 3) покладають на сторону 

обвинувачення при розгляді слідчим суддею її клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування доведеність того, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, або 

того, що він понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з тією ж 

метою та/або перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території 

України або в районі проведення антитерористичної операції (ч. 1 ст. 297-4, п. 20-1 
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розділу XI КПК України, положення якого діють до дня початку діяльності ДБР); 

4) закріплюють наявність вмотивованої ухвали слідчого судді (суду) про 

здійснення спеціального досудового розслідування (ч. 2 ст. 297-1, ч. 3 ст. 297-4 

КПК України); 5) встановлюють порядок вручення процесуальних документів 

підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування і 

повідомлення його про місце і час проведення процесуальних дій за його участю у 

слідчого, прокурора чи в суді (ст. 297-5 КПК України); 6) забороняють 

застосування режиму спеціального досудового розслідування до неповнолітніх (ч. 

2 ст. 297-1 КПК України); 7) не допускають для сторони обвинувачення повторного 

звернення до слідчого судді в одному кримінальному провадженні з клопотанням 

про здійснення спеціального досудового розслідування, окрім як за наявності нових 

даних про переховування підозрюваного та його розшук (ч. 3 ст. 297-4 КПК 

України); 8) передбачають невідкладне внесення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань відомостей щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування (ч. 6 

ст. 297-4 КПК України); 9) вимагають окремого обґрунтування у судовому вироку, 

постановленому за наслідками кримінального провадження, в якому здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування (in absentia), вжиття стороною обвинувачення 

всіх можливих передбачених законом заходів щодо дотримання прав 

підозрюваного на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених 

законом особливостей такого провадження (ч. 5 ст. 374 КПК України) [12, с. 7].  

Як зазначає І.І. Сливич, КПК України надає особам, стосовно яких 

застосовується спеціальне провадження, достатній рівень гарантій.  

По-перше, ч. 2 ст. 7 КПК України наголошує, що зміст і форма кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) 

повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження з урахуванням 

особливостей, встановлених законом. При цьому сторона обвинувачення 

зобов’язана використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до 
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правосуддя, таємницю спілкування, невтручання в приватне життя) у разі 

здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого (in absentia). 

По-друге, спеціальне провадження може бути розпочато за обмеженим колом 

кримінальних правопорушень, а саме за ст. ст. 109, 110, 110-2, 111-114, 114-1, 115, 

116, 118, ч. 2, ч. 5 ст. 191 (тобто коли мова йде про зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

261, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 

436-439, 440-44715. По-третє, у ст. 297-4 визначено, що слідчий суддя відмовляє в 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, 

якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів 

слідства й суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений 

у міждержавний та/або міжнародний розшук. Також слідчий суддя в процесі 

вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування 

зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні 

кримінального правопорушення. По-четверте, ст. 280 КПК України визначено 

підстави для зупинення досудового розслідування, зокрема в п. 21 цієї статті 

зазначено, що досудове розслідування може бути зупинено після повідомлення 

особі про підозру в разі, якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання 

про здійснення спеціального досудового розслідування. По-п’яте, повторне 

звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім 

випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності й оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук (ч. 3 

ст. 974 КПК України). По-шосте, відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України 

обов’язкова участь захисника забезпечується в кримінальному провадженні щодо 

осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування або 
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спеціальне судове провадження, з моменту прийняття відповідного процесуального 

рішення [242, с. 167‒168]. 

Отже, законодавець приділив значну увагу нормативній регламентації прав 

підозрюваного, обвинуваченого у випадку здійснення СКП, що включає 

безпосередню вказівку на такі права, а також механізм їх забезпечення. Загалом, 

права підозрюваного, обвинуваченого у СКП та провадженні у загальному порядку 

не відрізняються. Відмінності полягають у способі їх реалізації та заходах щодо 

забезпечення їх дотримання, що і дозволяє визначити певні особливості при 

здійсненні СКП.  

Як свідчить практика, проблема дотримання прав підозрюваного, 

обвинуваченого у СКП зазвичай актуалізується у площині дотримання та 

забезпечення права на захист і доступ до правосуддя, що кореспондується з 

положеннями статті 6 ЄКПЛ, до яких звертаються у провадженні in absentia, а саме: 

право бути присутнім під час розгляду справи, право на вироблення лінії захисту, 

право бути вислуханим, право оскаржити заочне рішення.  

Відповідно до ст. 6 ЄКПЛ основоположним засобом процесуального захисту є 

право особи захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 

захисника, вибраного на власний розсуд. Міжнародний пакт про громадянські та 

політичні права передбачає, що кожен мас право при розгляді будь-якого 

пред'явленого йому обвинувачення на низку гарантій на основі повної рівності й, 

зокрема, бути засудженим у його присутності та захищати себе особисто або за 

допомогою обраного ним захисника. Ці фундаментальні положення, як було 

зазначено, відтворені в законодавстві України.  

У ст. 20 КПК розкрито зміст забезпечення права на захист як загальної засади 

кримінального провадження, передбачено право підозрюваного, обвинуваченого, 

виправданого, засудженого на захист, яке полягає у наданні йому можливості 

надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення; право 

збирати і подавати докази; брати особисту участь у кримінальному провадженні; 
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користуватись правовою допомогою захисника; реалізовувати інші процесуальні 

права, передбачені КПК України. 

Для СКП поширеною практикою є здійснення захисту за призначенням. КПК 

України передбачає обов’язкову участь захисника у таких провадженнях, а 

зважаючи на те, що підозрюваний, обвинувачений ухиляється від участі у 

провадженні, сторона обвинувачення, суд вживають заходів для забезпечення 

права на захист для таких осіб. Слід зазначити, що ухилення від участі у процесі не 

завжди є повним його ігноруванням, у деяких випадках, підозрюваний, 

обвинувачений самостійно обирають захисника, проте особисто не беруть участь у 

процесі.  

Характерною є ситуація, коли захисник і підозрюваний, обвинувачений 

можуть не контактувати протягом усього провадження. Щодо узгодження лінії 

захисту, то очевидно, що захисник, як фахівець у відповідній галузі, достатньо 

обізнаний та може визначити напрям захисту найбільш вигідний для підзахисного. 

Тактична доцільність надання ініціативи захиснику у виборі засобів захисту, 

порядку і способів їх застосування ‒ очевидна, проте нерідко тільки підзахисний 

може повідомити про відомі йому факти і обставини, що можуть суттєво вплинути 

на процес.  

У СКП підозрюваний, обвинувачений зазвичай намагаються не контактувати 

із призначеним захисником та не обирати захисника самостійно або за своєю 

ініціативою, оскільки таким чином визнають, що обізнані про кримінальне 

провадження, що матиме відповідні процесуальні наслідки. Поширеною тактикою 

підозрюваних, обвинувачених є ухилення від будь-яких дій, що можуть свідчити 

про те, що їм відомо про кримінальне провадження. Така позиція буде використана 

або під час оскарження вироку, або у скарзі до ЄСПЛ, який, як відомо, 

дотримується позиції, що процедура in absentia не є порушенням Конвенції тільки 

за умови належного повідомлення особи.  

Отже, вивчення проблеми забезпечення права на захист у СКП потребує 

ширшого підходу, оскільки тут існують специфічні умови, що не притаманні 
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кримінальному провадженню у загальному порядку, при цьому це не означає, що у 

СКП не мають місця «загальні» порушення права на захист, як наприклад, 

несвоєчасне залучення захисника, недопущення захисника до участі у слідчих 

(розшукових) діях, порушення під час ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження та ін.  

У цій роботі питання дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого у СКП 

будуть ще будуть підніматись і розкриватись у відповідному контексті. 

У рейтингу верховенства права (закону) за станом на 2019 рік, Україна посідає 

77 місце [70], що підтверджує необхідність постійної уваги до питань забезпечення 

дотримання прав учасників кримінального провадження, зокрема у випадку 

здійснення СКП.  

Як підсумок, наведемо тезу М.В. Корнієнка і В.М. Тертишника, у якій 

підкреслено значення принципів права для забезпечення якості та гармонізації 

законодавства. Так, науковці зазначають, що принципи права і процесуальна форма 

судочинства мають утворювати злагоджену систему єдиних за своєю 

спрямованістю на забезпечення мети права і не суперечливих одне одному 

юридичних правил, в якій принципи права мають основоположний домінуючий 

характер, а кожен із принципів – свою самостійну доктринальну сутність і 

правотворчу цінність, та, виступаючи першоджерелом окремих правових інститутів 

і будучи органічно поєднаними з іншими приписами права і процесуальною 

формою правосуддя, становлять цілісну систему гарантій істини, захисту прав і 

свобод людини та забезпечення справедливості правовідносин [183, с. 10; 343, 

с. 140‒144]. 

 

2.2. Провадження in absentia у кримінальному процесі зарубіжних країн 

 

Європейський вектор розвитку України передбачає необхідність зближення 

національного законодавства із законодавством країн ЄС, використання рішень 

ЄСПЛ національними судами, урахування положень міжнародних актів та 
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документів, що сприяє уніфікації правозастосовної практики та своєчасному 

виявленню та реагуванню на проблеми правового регулювання та застосування 

щодо тих або інших інститутів та норм. Тому науковий і практичний інтерес 

становлять приклади законодавчої регламентації процедури (in absentiа) і його 

правозастосовної практики у окремих країнах ЄС та деяких країнах 

пострадянського простору. Такий екскурс дозволить з’ясувати його переваги та 

недоліки, кращі приклади існуючих практик, а отримані результати взяти до уваги 

при удосконаленні національного законодавства. 

Водночас, як справедливо зазначає В. Федоренко, розвиток національної 

правової системи у всіх її проявах є складним і тривалим процесом, який вимагає 

відповідного наукового забезпечення, апробації і виваженості в оцінках. На жаль, 

сьогодні процесу формування національної правової системи властива тенденція до 

задоволення тимчасових потреб у правовому регулюванні тієї чи іншої сфери 

упорядкування суспільних відносин, без урахування теоретичного обґрунтування 

цього багатогранного процесу. І, як наслідок цього ‒ правові колізії в чинному 

законодавстві» [314. с. 9]. Погоджуючись з цією тезою, ми здійснили спробу 

всебічного, а насамперед, об’єктивного вивчення зарубіжного досвіду 

нормативного регулювання і реалізації досліджуваного інституту у зарубіжних 

країнах. Не визначаючи метою обов’язкове запозичення певних положень, а тим 

більше їх механічне копіювання, ми віддали перевагу пошуку дієвих механізмів, 

які сприятимуть підвищенню нормативної якості та правозастосування СКП. При 

цьому також приділено увагу змісту законодавчого регулювання провадження in 

absentia, що становить науково-теоретичний інтерес.  

Інститут in absentia закріплено у законодавстві багатьох європейських країн 

серед яких Франція, Італія, Бельгія, Німеччина, Австрія, Данія, Швейцарія, 

Болгарія, Чехія, Іспанія, Польща та ін., проте законодавець по-різному підходить до 

визначення підстав на наслідків його застосування.  

Перш ніж перейти до розгляду національних практик, потрібно зазначити про 

низку міжнародних документів, які стосуються досліджуваного інституту.  
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У Міжнародному пакті про громадянські і політичні права передбачено, що 

кожен має право при розгляді будь-якого пред'явленого йому кримінального 

обвинувачення бути судженим в його присутності і захищати себе особисто або за 

посередництвом обраного ним захисника [145]. 

У Рекомендації N 6 R(87)18 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам 

«Стосовно спрощення кримінального правосуддя» зазначено, що держави-члени 

повинні розглянути і дозволити судам першій інстанції заслуховувати справи і 

приймати по ним рішення за відсутності обвинуваченого, принаймні по дрібним 

правопорушенням, і враховувати покарання, яке може бути накладено, за умови, 

що обвинувачений був проінформований належним чином про дату слухань і про 

своє право на законне чи інше представництво [216].  

У Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи «Про критерії, що 

регламентують розгляд, який проводиться за відсутності обвинуваченого» 

визначено «мінімальні правила», які рекомендовано застосовувати країнам-членам 

у таких випадках:  

1. Справа жодної особи не може бути розглянута, якщо до цього вона 

ефективно протягом часу, що дозволяє з'явитися в суд і підготувати свій захист, не 

була оповіщена повістками, якщо тільки не буде встановлено, що вона навмисно 

прагнула уникнути правосуддя. 

2. Повістки повинні вказувати на наслідки неявки обвинуваченого на розгляд. 

3. Коли суд встановить, що обвинуваченому, який не з'явився на розгляд, була 

вручена (atteint) повістка, він повинен розпорядитися про відкладення розгляду, 

якщо визнає, що особиста присутність обвинуваченого є обов'язковою або якщо є 

підстави вважати, що у нього виникли перешкоди для явки. 

4. Справа обвинуваченого не повинна розглядатися в його відсутність, якщо 

можливо і бажано перенести розгляд на територію іншої держави або звернутися із 

запитом про видачу. 
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5. Коли справа обвинуваченого розглядається в його відсутність, докази 

повинні збиратися звичайними способами, а захист повинен мати право втручатися 

в цей процес. 

6. Судове рішення, прийняте за відсутності обвинуваченого, має бути 

доведено до його відома згідно з правилами вручення повісток для явки в суд, і 

період часу для оскарження не повинен починатися раніше, ніж особа, щодо якої 

винесено вирок, не отримає ефективного повідомлення про винесеному судовому 

рішенні, якщо тільки не буде встановлено, що навмисно прагнула уникнути 

правосуддя. 

7. Кожен, чия справа розглядалася в його відсутність, повинен мати 

можливість оскаржити це судове рішення будь-якими доступними йому засобами, 

якби він був присутній. 

8. Особа, справа якої була розглянута в його відсутність і якій не було вручено 

повістку у належній формі, повинна мати правовий засіб захисту, що дозволяє їй 

анулювати судове рішення. 

9. Особа, справа якої розглянута в її відсутність, але якій повістка була 

належним чином вручена, має право на повторний розгляд справи в звичайному 

порядку, якщо ця особа може довести, що її відсутність і факт того, що вона не 

могла проінформувати суддю у справі, були викликані обставинами, що 

знаходяться за межами його контролю [215]. 

У Розділі 3 Європейської Конвенції про міжнародну дійсність судових вироків 

зазначено про порядок виконання таких вироків. Вирок у відсутність 

обвинуваченого визначено як будь-який вирок, винесений судом в Договірній 

Державі після кримінального провадження, на слуханнях якого засуджена особа не 

була присутня особисто [57]. 

Зважаючи на те, що сприйняття процедури ухвалення рішення та його 

виконання за відсутності обвинуваченого серед країн-членів РЄ не одностайне, 

Європейська Конвенція про міжнародну дійсність судових вироків містить 
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положення щодо можливості країни відмовитись від виконання судового рішення, 

ухваленого за відсутності обвинуваченого [57].  

Отже, міжнародне нормативне регулювання враховує та охоплює важливі 

аспекти спеціального кримінального провадження, що ґрунтуються насамперед на 

конвенційних гарантіях, зокрема статті 6 ЄКПЛ, водночас передбачає для країн 

можливість вибору оптимальної процедури in absentia або відмови від неї із 

урахуванням національних інтересів.  

Згадані міжнародні документи цитуються в науковій літературі, законотворчій 

діяльності, судових рішеннях зазвичай для обґрунтування доцільності процедури in 

absentia, її відповідності міжнародним нормам, ЄКПЛ, засадам кримінального 

провадження [356, с. 56‒59 ].  

Проте у відповідному контексті практично не згадується Рекомендація R (85) 

11 Комітету міністрів державам-членам стосовно положення потерпілого у рамках 

кримінального права і кримінального процесу, у якій хоча і не прямо не зазначено 

про цю процедуру, але розкривається проблема процесуального становища 

потерпілого, для якого СКП може бути єдиним реальним і можливим способом 

захисту і відновлення його прав. Так, у преамбулі згаданого документу зазначено, 

що мета системи кримінального правосуддя традиційно формувалась з точки зору 

норм, які насамперед стосуються відносин між державою і правопорушником. 

Внаслідок цього робочий механізм такої системи іноді може посилювати, а не 

полегшувати проблеми потерпілого. В рівній мірі також необхідно зміцнити довіру 

потерпілого до кримінального правосуддя і схилити його до співпраці, особливо в 

якості свідка. З цією метою в рамках системи кримінального правосуддя необхідно 

звертати більше уваги на заподіяний потерпілому фізичний, психологічний, 

матеріальний і соціальний збиток і розглянути заходи, які доцільно прийняти в 

зв'язку з цим для задоволення його потреб. Слід приділяти більше уваги потребам 

потерпілого на всіх етапах кримінального процесу [217]. 

Як зазначає Д. Т. Арабулі, у доктрині права держав Заходу для позначення 

названої форми кримінального судочинства застосовують юридичну формулу «in 
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contumaciam», що в перекладі з латинської мови – «у відповідь на впертість». Це 

означає заочне винесення вироку в разі неповажної неявки обвинуваченого до суду. 

Для англосаксонського кримінального процесу характерно винесення заочного 

вироку з використанням латинської дефініції «in absentia», у законодавстві Франції 

відповідне явище іменується як «contumace», в Італії – «contumacia», кримінальний 

процесуальний закон Федеративної Республіки Німеччина оперує терміном 

«abwesenheit». Етимологія наведених категорій свідчить, що підставою для 

здійснення заочного кримінального провадження є протидія обвинуваченого суду в 

частині обов’язку особисто бути присутнім у судовому засіданні [4, с. 84]. 

У кримінальному процесуальному законі Бельгії зазначено про обов’язкову 

присутність підсудного під час судового розгляду і визначені умови, за яких він 

може бути представлений адвокатом:  

‒ у справах, пов'язаних зі злочинами, за вчинення яких не передбачено 

покарання у вигляді позбавлення волі; 

‒ в ході дебатів, які стосуються заперечень, питань, що виникнули у ході 

судового розгляду і не мають відношення до суті справи; 

‒ питання, що стосуються цивільних інтересів. 

Суд може дати дозвіл на представлення інтересів підсудного адвокатом, якщо 

підсудний навів докази неможливості його особистої присутності в судовому 

засіданні. Водночас, у будь-якому випадку, суд може ухвалити рішення про 

особисту присутність підсудного у судовому засіданні і це рішення не підлягає 

оскарженню. Судове рішення щодо особистої присутності доводиться до відома 

відповідної сторони на вимогу прокурора повісткою, в якій вказується дата, 

встановлена судом. У разі неявки, судове рішення виноситься заочно.  

Оскарження заочного рішення передбачає наступну процедуру. Особа, 

засуджена заочно, може подати протест протягом п’ятнадцяти днів після вручення 

їй копії вироку суду. Якщо повідомлення не було доведено до відома в усній формі, 

підсудний може подати протест. Термін подачі протесту у кримінальних справах 

становить 15 днів після отримання підсудним сповіщення про вирок, якщо не було 
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встановлено, що він був ознайомлений з вироком аж до закінчення терміну 

давності.  

Протест доводиться до відома прокурора та сторін у справі. Якщо протест не 

був доведений до відома протягом 15 днів з дня вручення копії вироку, може 

початися процедура виконання обвинувального вироку. При цьому, в разі подання 

апеляційної скарги, справа може бути розглянута в апеляційному порядку. 

Обвинувальний вирок вважається таким, що не відбувся у випадку подачі протесту 

(ст. 185, 186, 187 КПК Бельгії).  

В Італії оскарження заочного судового рішення може бути реалізоване у 

вигляді так званої «пізньої апеляції». Цей засіб правового захисту характеризується 

тим, що суд може розглядати кримінальну справу по суті з питань як права, так і 

факту тільки після того, як встановить, що компетентний орган влади не виконав 

вимоги, що дозволяють оголосити особу такою, що переховується від правосуддя, і 

не направив їй повідомлення, передбачені правилами судочинства. Надалі на 

зацікавленій особі лежить обов'язок довести, що вона не намагалась ухилитися від 

правосуддя (Справа Колоцца проти Італії).  

У Болгарії застосування заочного розгляду кримінального провадження 

обмежене справами за обвинуваченням у тяжких злочинах, в яких присутність 

обвинуваченого в судовому засіданні є обов’язковою (п.1 ст.269 КПК Болгарії).  

Справа може бути розглянута у відсутності підсудного, якщо це не завадить 

встановленню об'єктивної істини:  

1) якщо обвинувачений не знайдений за вказаною ним адресою або він змінив 

адресу, не повідомивши відповідний орган;  

2) якщо місце проживання обвинуваченого не відоме і після розшуку його не 

встановлено;  

3) якщо обвинувачений знаходиться за межами Болгарії і його місце 

проживання невідоме; він не може бути викликаний з інших причин; він був 

викликаний відповідно до Закону і не вказав причини своєї неявки (п.3 ст.269 КПК 

Болгарії).  
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Особа, яка знаходиться за кордоном, може бути допитана компетентним 

болгарським органом або під його керівництвом за допомогою відео-конференції 

або телефонної конференції, коли законодавство іншої держави допускає це. Допит 

проводиться відповідно до болгарського законодавства і положень міжнародних 

договорів, які регламентують зазначені способи допиту (п.6 ст.474 КПК Болгарії). 

Допит за допомогою відео-конференції за участю обвинуваченого може бути 

проведений тільки за його згодою і після того, як болгарські судові органи і судові 

органи іншої держави домовилися про спосіб проведення відео-конференції (п.1 

ст.474 КПК Болгарії). У заяві про допит повинні бути вказані: причина, через яку 

особиста явка особи неможлива; найменування судових органів іншої держави; 

дані про осіб, які проведуть допит; згоду обвинуваченого, який братиме участь у 

допиті (п.2 ст.474 КПК Болгарії). Допит здійснюється безпосередньо судовим 

органом запитуючої держави або під його керівництвом відповідно до 

законодавства (п.3 ст.474 КПК Болгарії). Допит за допомогою відео-конференції 

або телефонної конференції в досудовому розслідуванні здійснюється слідчим 

Національної слідчої служби, а в судовому провадженні ‒ судом (п.7 ст.474 КПК 

Болгарії). Засуджена заочно особа має право на перегляд справи протягом 6-ти 

місяців у тому випадку, якщо вона надасть докази щодо наявності поважних 

причин з приводу її відсутності на розгляді справи (ст.423 КПК Болгарії) [141]. 

Заочний розгляд справи передбачений також КПК Нідерландів. Так, у ст. 500 

КПК Нідерландів зазначено, що якщо обвинувачений не є неповнолітнім, він не 

зобов’язаний бути присутнім на судовому засіданні.  

Встановлення факту виклику до суду відбувається за ініціативою суду (ст. 348 

КПК). Якщо процедура виклику визнана належною, а обвинувачений не з’явився 

на судове засідання, суд вважає його стороною, яка не виконала своїх зобов’язань і 

продовжує розгляд справи без його присутності [373].  

Це правило діє, навіть якщо обвинувачений заздалегідь повідомляє про свою 

відсутність і висловлює прохання відкласти слухання чи наводить арґументи свого 

захисту, сформульовані у письмовій формі, і навіть якщо обвинувачений відсутній 
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не з власної вини. Суд уповноважений наказати обвинуваченому з'явитися або 

забезпечити явку обвинуваченого з допомогою поліції (ст. 272 КПК Нідерландів).  

Обвинувачений, якого суд першої інстанції визнав винуватим заочно, може 

подати заперечення (ст. 399 (1) КПК Нідерландів), це надає обвинуваченому право 

повторного розгляду його справи у повному обсязі (ст. 403 КПК Нідерландів) [222]. 

У згаданому рішенні ЄСПЛ [222] цитуються положення КПК Нідерландів та 

позиції Верховного Суду країни щодо прав сторони захисту при розгляді справи 

без присутності обвинуваченого. Це становить інтерес не тільки з точки зору 

законодавчого регулювання відповідного інституту, а й щодо оцінки практики його 

реалізації національним судом та ЄСПЛ.  

Так, зазначено, що питання, яке викликало суперечки між дослідниками, ‒ чи 

може захист заявника, оголошеного стороною, що не виконала своїх зобов'язань, 

здійснюватися захисником, було розв'язане рішенням Верховного суду від 23 

листопада 1971 року, (NJ, 1972 р., с. 293) [222]. Суд керувався тим, що наслідком 

надання такого права було б набуття заочним судовим розглядом такого 

змагального характеру, що несумісний з основною ідеєю Кримінально-

процесуального кодексу, адже підсудний, якого оголошено стороною, що не 

виконала своїх зобов'язань, міг би подавати заперечення щоразу, відчуваючи, що 

його не було б визнано винуватим. Верховний Суд також зауважив, що, відтоді як 

запроваджено Кримінально-процесуальний кодекс, законодавчий орган значною 

мірою обмежив право на подання заперечення, але при цьому характер заочного 

судового розгляду не було змінено. У підсумку, жодна стаття Кримінально-

процесуального кодексу, жоден принцип неписаного права не дозволяє захисникові 

підсудного, якого оголошено стороною, що не виконала своїх зобов'язань, вести 

захист свого клієнта на заочному слуханні справи [222]. 

Однак Верховний суд погодився з тим, що суд першої інстанції може, на 

власний розсуд, дозволити захисникові викласти арґументи на захист 

обвинуваченого, якого було оголошеного стороною, що не виконала своїх 

зобов'язань. Така практика досить поширена. Верховний суд твердо вважає, що при 
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цьому суд першої інстанції має дотримуватися правила, за яким, якщо захисникові 

взагалі дозволено виступати, йому також мають бути забезпечені всі права, що 

надаються стороні захисту. Суд першої інстанції не може встановлювати при цьому 

будь-яких обмежень стосовно питань, які може ставити захисник; якщо присутні 

свідки, захисникові має бути надано право піддати їх перехресному допиту [222]. 

Верховний суд дотримується правила, за яким підсудному, котрого 

оголошеного стороною, що не виконала своїх зобов'язань, не надається права на 

захист через свого захисника. Але рішенням від 26 лютого 1980 року (NJ, 1980 р., 

с. 246) Верховний суд встановив прецедентну практику, за якою існує один 

виняток: у цьому рішенні суд ухвалив, зокрема на підставі статті 6 Конвенції, що 

суд першої інстанції зобов'язаний дозволити захисникові вести захист 

обвинуваченого, якого було оголошено стороною, що не виконала своїх 

зобов'язань, якщо є думка, що обвинувачений не з'явився на слухання через 

«непереборні причини» і суд не вбачає підстав для перенесення розгляду справи. 

Верховний суд погодився з безпосереднім висновком із цього ‒ що в будь-якому 

випадку захисникові, якщо він звертається з таким проханням, має бути надана 

можливість доводити існування таких причин (рішення від 10 жовтня 1989 року, 

NJ, 1990 р., с. 293, та від 19 грудня 1989 р., NJ, 1990 р., с. 407) [222]. 

У рішенні від 16 лютого 1988 року (NJ, 1988 р., с. 794) Верховний суд визнав, 

що «непереборна причина» існує не лише тоді, коли обвинувачений не має 

можливості з'явитися, а й коли є такий важливий для обвинуваченого інтерес, 

завдяки якому ‒ з огляду на всі обставини, що можуть вважатися доречними, ‒ він 

має підстави не з'явитися на судовий розгляд і, отже, може очікувати перенесення 

судового розгляду його справи на якусь пізнішу дату, коли він зможе бути 

присутнім. Або ж він може вважати, що його захисникові буде дозволено 

здійснювати захист в його справі [222]. 

Верховний суд постійно відмовлявся визнати можливість арешту 

обвинуваченого «непереборною причиною» для його відсутності (Рішення 



135 

 

Верховного суду від 24 листопада 1988 року, NJ, 1988 р., с. 638 від 9 лютого 1992 

року) [222]. 

Якщо захисник бажає вести захист без присутності свого клієнта, він має чітко 

висловити своє прохання про це. Самої його присутності недостатньо. Так само 

недостатньо й вимоги захисника відкласти розгляд справи.  

У цитованому рішенні ЄСПЛ зазначено, Комісія визнала, що практика, 

встановлена у праві Нідерландів, а саме те, що обвинувачений, особисто не 

присутній на судовому розгляді, втрачає право вести свій захист через захисника, 

суперечить вимозі дотримання основних ґарантій, наданих кожному, кого 

обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення. Комісія вважає, що 

необхідність забезпечення присутності обвинуваченого на судовому розгляді не 

може виправдовувати винесення рішення проти нього, якщо не вислухано 

арґументів захисту, які він бажав навести через свого захисника [222]. 

У кримінальному процесі Французької Республіки (ФР) передбачено 

можливість провадження in absentia у випадку, якщо обвинувачений ухиляється від 

участі у судовому засіданні. Процесуальний порядок згаданої процедури має 

подібні до національного права ознаки. Це стосується: 

‒ підстав провадження без участі обвинуваченого (ст. ст. 217, 320 КПК ФР);  

‒ обов’язкової участі захисника, у тому числі за призначенням (ст. ст. 274, 317 

КПК ФР);  

‒ можливості примусового доставлення особи в судове засідання (ст. 320 КПК 

ФР). 

Нормотворчий досвід ФР становить інтерес для національного права та 

практики у частині порядку виклику обвинуваченого та наслідків нез’явлення за 

викликом. Так, якщо обвинувачений після належного виклику не повідомив про 

своє місцеперебування протягом десяти діб, суд виносить постанову з вимогою 

здійснити таке повідомлення протягом наступних десяти днів.  

Наслідком невиконання зазначених вимог є визнання обвинуваченого таким, 

що не виконує своїх обов’язків і призупинення здійснення цивільних прав, 
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обмеження користування активами (ст. 627 КПК ФР). Суд також зобов’язує осіб, 

яким відомо про місцезнаходження обвинуваченого, повідомити про це 

уповноважений орган. 

Публікація постанови здійснюється у засобах масової інформації 

адміністративно-територіальної одиниці, де мешкає обвинувачений, крім того, 

відповідна інформація розміщується на дверях будинку обвинуваченого, вході до 

мерії округу, де мешкає обвинувачений, та залі суду присяжних. 

Якщо протягом строку, визначеного у постанові, обвинувачений не повідомив 

про себе, суд постановляє рішення (постанову) про невиконання вимог суду.  

Захисник не може виступати від імені обвинуваченого, який не виконує 

вимоги суду, проте про причини відсутності обвинуваченого суд можуть 

повідомити його близькі особи (ст. 630 КПК ФР). 

Зупинення судового розгляду та призупинення обмежень у користуванні 

правами можливе за рішенням суду, якщо він визнає причини відсутності 

поважними (ст. 631 КПК ФР). 

Процесуальний порядок ухвалення рішення про судовий розгляд in absentia 

передбачає оголошення показань, заслуховування прокурора. 

Якщо особу визнано винуватою in absentia, її активи залишаються під арештом 

або ухвалюється рішення про конфіскацію, ця особа обмежується у здійсненні 

прав.  

Особа, яка не виконує вимоги суду, не має права подавати скаргу з питань 

права (ст. 636 КПК Франції) ‒ тобто не має права подати скаргу до касаційної 

інстанції [221].  

В обґрунтуванні своєї позиції у ЄСПЛ, який розглядав справу «Кромбах проти 

Франції», влада Франції висловила своє бачення щодо співвідношення понять 

«допомога» і «представництво» у даному випадку у провадженні in absentia. Так, 

зазначено, що вимога до обвинувачених осіб бути присутніми на судовому 

засіданні особисто була істотною гарантією належного здійснення правосуддя. За 

найтяжчих злочинів, які розглядалися судом присяжних і по деяких справах, що 
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передбачали вирок у вигляді довічного ув'язнення, присутність обвинуваченого на 

судовому засіданні була важливою в інтересах як обвинуваченого, так і потерпілої 

особи, оскільки суд присяжних, за допомогою якого жителі Франції беруть участь в 

прийнятті судових рішень, повинен під час засідання в усній формі провести повне 

дослідження обставин справи. 

Обвинувачену особу викликали для представлення своєї версії обставин 

справи і відповідей на питання суддів, присяжних і прокурора. Обвинувачений, 

серед іншого, міг оскаржити висновки експертів і свідчення звичайних свідків, 

викликати свідків з боку захисту і вимагати очної ставки з потерпілими особами. 

На закінчення, в разі визнання винуватим присутність обвинуваченого давала 

суддям можливість застосувати покарання з урахуванням його індивідуальних 

особливостей. Як стверджує влада Франції, не могло бути й мови про те, щоб 

проводити суд над невідомим обвинуваченим, якого не можна було б не побачити, 

ні вислухати, так як правосуддя неможливо відправляти виключно на підставі заяв 

адвоката, оскільки не адвоката засуджували до позбавлення волі або виплату 

компенсації потерпілим. 

Влада Франції зазначила, що життєво важливо було запобігти умисній 

відсутності обвинувачених в судовому засіданні або як мінімум перешкоджати 

припиненню неналежного функціонування системи правосуддя, яке може настати в 

результаті. Наявність необмеженого права представництва інтересів за допомогою 

адвоката у кримінальних справах створить серйозний дисбаланс між сторонами в 

кримінальному судочинстві і сприяє тому, що злочинці не будуть присутні на 

слуханнях або будуть організовувати своє перебування за кордоном, в той час як 

їхні адвокати будуть представляти їх інтереси в суді. Крім того, таке необмежене 

право перешкоджало б зусиллям, що вживаються міжнародним співтовариством 

для боротьби з безкарністю злочинців, обвинувачених в скоєнні особливо тяжких 

порушень прав людини, шляхом встановлення механізму їх особистої присутності 

в суді. 
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Відповідно, виникло питання, чи міг обвинувачений, який навмисне вважав за 

краще не з'являтися до суду, мати право «захищати себе ... використовувати 

правову допомогу захисника» за змістом підпункту (с) пункту 3 статті 6 Конвенції. 

Влада Франції стверджувала, що обвинувачена особа не має такого права через 

відмову в цих випадках виконати одну з абсолютних вимог кримінального 

судочинства, оскільки своєю поведінкою обвинувачений перешкоджає проведенню 

змагального процесу як мінімум до того моменту, поки він не передумає і не 

з'явиться або поки його не заарештують. Таким чином, перешкоджання здійсненню 

права обвинуваченого на адвоката, поки він умисно залишається поза досяжністю 

влади, не є непропорційною мірою, оскільки виправдано інтересами належного 

здійснення правосуддя, а саме можливістю завершити розслідування в належний 

термін і уникнути застосування положень про позовну давність і нікчемності 

доказів [221]. 

Дослідження згаданого інституту за КПК ФРН здійснив В. О. Попелюшко, на 

думку якого, у ФРН закон передбачає декілька різновидів основного судового 

розгляду іn absentia: 1) у випадках, коли підсудний покидає судовий розгляд або не 

з’являється на продовження відкладеного основного судового розгляду (§ 231 абз. 2 

КПК ФРН); 2) коли підсудний навмисно вводить себе в стан процесуальної 

недієздатності й таким чином навмисно перешкоджає належному проведенню чи 

продовженню судового розгляду в його присутності, за умови, що він ще не був 

допитаний по суті обвинувачення, хоча після відкриття основного судового 

розгляду мав таку можливість (§ 231а КПК ФРН); 3) у випадку видалення 

підсудного із зали судового засідання у попереднє ув’язнення через неналежну 

його поведінку (§ 177 Закону про судову систему, § 131b КПК ФРН); 4) у разі 

необхідності убезпечення інтересів правосуддя через урахування інтересів інших 

підсудних, свідків, а також інтересів самого підсудного при допиті цих осіб (§ 247 

КПК ФРН); 5) у випадку звільнення підсудного за його клопотанням від явки на 

основний судовий розгляд (§ 233 КПК ФРН); 6) коли основний судовий розгляд 

проводиться стосовно декількох підсудних, але окремі судові засідання не 
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стосуються того чи іншого підсудного (§ 231с КПК ФРН); 7) у разі використання 

підсудним права брати участь в основному судовому розгляді (§ 232 КПК ФРН) 

[169, с. 139‒140].  

Наведений перелік різновидів заочного провадження в кримінальному 

судочинстві ФРН є виключним [169, с. 139‒140]. 

В усіх інших справах і в усіх інших випадках, а саме, коли обвинувачений 

(підсудний) ухиляється від слідства чи суду перебуванням за кордоном, незалежно 

від того, вирішується чи не вирішується питання про його видачу іноземною 

державою, а також у справах, у яких місце перебування його невідоме, 

провадження іn absentia законом не передбачене [169, с. 139‒140]. 

Такі випадки у німецькому праві розглядаються як тимчасові переборні 

процесуальні перешкоди, для подолання яких в КПК ФРН передбачене окреме 

провадження як альтернатива in absentia, зокрема, «спеціальному досудовому 

розслідуванню» та «спеціальному судовому провадженню» по-українськи (глава 

24-1, ст. 323 КПК України) – «провадження стосовно відсутніх осіб» (книга друга, 

розділ VIII, §§ 276–295 КПК ФРН). Воно здійснюється відносно окремо від 

основного судового провадження. Його завданням закон називає забезпечення 

доказів на випадок майбутньої явки відсутнього обвинуваченого (§ 285 КПК ФРН). 

Проте із закону витікає й інше завдання, а саме, спонукання обвинуваченого до 

явки в суд шляхом, з одного боку, тимчасової конфіскації його майна (§§ 290–293 

КПК ФРН), а з іншого боку шляхом застосування заохочувального заходу у вигляді 

ґарантії недоторканності (§ 295 КПК ФРН) [169, с. 139‒140]. 

Отже, описані приклади свідчать про неоднакове сприйняття інституту СКП, 

визначення підстав і меж його застосування. Кожна країна виходить з міркувань 

власних інтересів та соціально-правових реалій. Такий підхід убачається цілком 

виправданим [361, с. 184-189].  

Запровадження інституту СКП у країнах пострадянського простору відбулось 

відносно нещодавно і так само відрізняється. 
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Так, у Республіці Білорусь (РБ) відповідний інститут було запроваджено у 

2016 році для злочинів, які не становлять великої суспільної небезпеки, або менш 

тяжких злочинів, якщо факт злочину очевидний, відома особа, яка підозрюється у 

вчиненні злочину, і вона не заперечує вчинення нею цього злочину (прискорене 

провадження). 

Порядок такого провадження визначається загальними правилами КПК РБ з 

урахуванням певних винятків. 

Відповідно ч. 3 ст. 454 КПК РБ після закінчення ознайомлення 

обвинуваченого, його захисника, потерпілого з кримінальною справою слідчий 

крім виконання вимог, передбачених частиною 5 статті 257 КПК РБ, роз'яснює 

обвинувачуваному у скоєнні злочину, який не представляє великої суспільної 

небезпеки, що визнає повністю свою вину і цивільний позов, якщо він 

пред'явлений, а також потерпілому порядок і наслідки провадження у справі в суді 

відповідно до частини 4 статті 457, статтями 459, 459-2 КПК РБ та з'ясовує у 

обвинуваченого, потерпілого, чи погоджуються вони на постановлення 

обвинувального вироку і призначення покарання, застосування інших заходів 

кримінальної відповідальності без судового розгляду (в заочному провадженні). 

Ставлення обвинуваченого, потерпілого до провадженню у справі в суді в порядку 

заочного провадження відображається в протоколі ознайомлення з кримінальною 

справою. 

Повноваження судді щодо справи у прискореному провадженні у частині 

заочного розгляду визначені у ст. 456 КПК РБ, а саме: ч. 2 ст. 456 КПК РБ і 

передбачає, що у постанові про призначення судового розгляду у відношенні 

особи, яка обвинувачується у вчиненні менш тяжкого злочину, а також у 

кримінальній справі, по якій не надано згоду обвинуваченого і потерпілого на 

заочне провадження у кримінальній справі в суді, суддя вказує про розгляд 

кримінальної справи без участі державного обвинувача відповідно до частини 2 

статті 455 КПК РБ; у ч. 4 ст. 457 КПК РБ зазначено, що у справі щодо особи, яка 

обвинувачується у вчиненні злочину, який не представляє великої суспільної 
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небезпеки, за якою отримано згоду обвинуваченого, потерпілого на постановлення 

вироку без судового розгляду, суддя з урахуванням думки прокурора про 

можливість заочного провадження у справі в суді приймає одне з таких рішень: 

1) про постановлення щодо обвинуваченого обвинувального вироку без судового 

розгляду і виклику сторін; 2) про призначення судового розгляду відповідно до 

частини 2 цієї статті. 

Постановлення вироку у справі прискореного провадження без судового 

розгляду (заочне провадження) (ст. 459 КПК РБ) можливе за таких умов: 1) злочин 

не представляє великої суспільної небезпеки; 2) обвинувачений повністю визнає 

свою провину і цивільний позов; 3) його визнання не заперечується будь-якої зі 

сторін і не викликає сумніву у судді; 4) не викликають сумніву винуватість 

обвинуваченого, юридична кваліфікація діяння і добровільність згоди 

обвинуваченого і потерпілого на заочне провадження в суді; 5) відсутні інші 

перешкоди постановлення вироку без судового розгляду. 

До вироку у справі прискореного провадження без судового розгляду 

висуваються загальні вимоги, передбачені КПК РБ, а винятками є те, що вступна 

частина вироку повинна містити вказівку про постановленні вироку в порядку 

заочного провадження, а резолютивна частина вироку ‒ про порядок і терміни 

подачі заперечень на вирок, постановлений без судового розгляду. Описово-

мотивувальна частина вироку повинна містити опис злочинного діяння, 

підтверджуючі матеріали кримінальної справи, юридичну кваліфікацію злочину. 

Суддя має право вказати докази винуватості, не розкриваючи їх змісту. У вироку 

наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, мотиви 

вирішення питань, що відносяться до призначення покарання, застосування інших 

заходів кримінальної відповідальності, вирішення цивільного позову, долі майна, 

на яке накладено арешт, і речові докази (ст. 459-1 КПК РБ). 

Що стосується оскарження вироку, постановленого без судового розгляду, то у 

ст. 459-2 КПК РБ зазначено, що обвинувачений, прокурор, який направив справу до 

суду, протягом десяти діб з моменту отримання копії вироку, постановленого без 



142 

 

судового розгляду, а захисник, який брав участь у справі, потерпілий, цивільний 

позивач, цивільний відповідач та їх представники з моменту їх повідомлення про 

прийняте рішення має право подати в суд свої заперечення на вирок. Вказівка в 

запереченнях мотивів незгоди з вироком необов'язкова. 

У разі подання заперечень на вирок суду постановлений без судового розгляду 

у терміни, передбачені КПК РБ, суддя протягом трьох діб виносить постанову про 

скасування постановленого ним вироку, а кримінальну справу негайно передає 

голові суду або його заступнику для вирішення питання про його передачу іншому 

судді і призначення судового розгляду в порядку, передбаченому частиною 1 статті 

457 КПК [274]. 

Отже, у законодавстві РБ підстави, умови і порядок здійснення заочного 

провадження близькі за змістом до положень КПК України про спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків. У випадку, коли обвинувачений 

переховується від суду і його місцезнаходження невідоме, у КПК РБ передбачено 

обов'язок судді призупинити провадження, оголосити обвинуваченого у розшук та 

вирішити питання про зміну запобіжного заходу (п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 280 КПК РБ).  

У наукових колах висловлено низку критичних позиції щодо цього інституту.  

Як зазначає І.В. Данько, варто вказати, що існуюча у законодавстві Білорусі 

конструкція змагальності як конституційного принципу фактично виводить 

процедуру постановлення вироку без судового розгляду за рамки правосуддя. 

Водночас, заочне провадження не передбачає наявність спору обвинувачення і 

захисту в суді, і, як наслідок, потреби змагання між ними. За таких обставин 

змагальність обмежує законодавця в створенні більш гнучкої моделі правосуддя, 

що відповідає сучасним тенденціям спрощення звичних судових процедур. У 

зв'язку з цим, убачається, назріла доцільність перегляду конституційної редакції 

принципу змагальності шляхом доповнення ст. 115 Конституції Республіки 

Білорусь нормою, що допускає можливість відступу від нього у випадках, 

передбачених законом [48]. В обґрунтування своєї позиції автор зазначає, що 

принципи не можуть існувати самі по собі, бути свого роду деклараціями і 
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побажаннями, про їх наявність та реальний зміст можна судити тільки по 

конкретним процесуальним нормам і механізмам, через які вони реалізуються. На 

розвиток правових принципів впливає не тільки діюча система норм, а й юридична 

практика, а також правова ідеологія. Одного разу виникнувши, принципи своїм 

існуванням починають активно впливати на позитивне право, на процес 

правозастосування та правосвідомість. Важливо при цьому усвідомлювати, що 

принципи не можуть залишатися незмінними. Будучи елементом кримінально-

процесуальної системи, вони розвивають її і розвиваються разом з нею. 

Заперечувати цей факт, вважати, що процесуальні принципи не можуть піддаватися 

ревізії ‒ означає відкидати основні закони діалектики, суперечити розуміння того, 

що принципи, як і будь-яка правова конструкція, є явище конкретно-історичне, 

істинність якого обмежена певним проміжком часу, етапом розвитку суспільства і 

держави [48, с. 200]. 

В.І. Самарін, аналізуючи норми КПК РБ, зазначає, що умовами постановлення 

обвинувального вироку у справі прискореного провадження без судового розгляду 

(в заочному провадженні) є: 

1) повне визнання обвинуваченим своєї провини і цивільного позову, якщо він 

пред'явлений; 

2) визнання не заперечується будь-якою зі сторін; 

3) визнання не викликає сумніву у судді; 

4) згода обвинуваченого і потерпілого на постановлення вироку в заочному 

провадженні; 

5) винуватість обвинуваченого, юридична кваліфікація діяння і добровільність 

згоди обвинуваченого і потерпілого на заочне провадження в суді не викликають 

сумніву у судді; 

6) відсутність інших перешкод постановлення вироку без судового розгляду 

[231, с. 91‒95.]. 

Перш за все постає питання: чи здійснює суд у цьому випадку правосуддя на 

засадах змагальності та рівності сторін (ст. 24 КПК РБ)? Виходячи з теорії 
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кримінально-правового позову, відповідь буде позитивною, оскільки у кожної зі 

сторін (обвинуваченого з захисником і потерпілого з органами кримінального 

переслідування) є можливість впливати на вибір процедури (давати чи не давати 

згоду на постановлення вироку без судового розгляду). Чи не порушується і 

принцип гласності судового розгляду (ст. 23 КПК РБ), так як останнє не 

проводиться. Однак законодавець свідомо йде на допущення урізання 

безпосередності та усності дослідження доказів (ст. 286 КПК РБ): суд не зможе 

заслухати учасників кримінального процесу, обмежившись ознайомленням з 

відповідними протоколами. Такі обмеження, на думку Конституційного Суду 

Республіки Білорусь, виправдані, так як нове провадження «спрямоване на 

забезпечення оперативності і економності судочинства, що відповідає інтересам як 

держави, так і сторін в кримінальному процесі, при одночасному гарантуванні 

конституційних прав громадян, найважливішим з яких є право на судовий захист» 

[150] … Як убачається, в гонитві за процесуальною економією білоруський 

законодавець не зміг повною мірою дотриматися балансу прав особи та інтересів 

держави при впровадженні заочного (наказного) провадження в кримінальний 

процес. Слід бути обережним при спрощенні порядку кримінального провадження, 

так як прийняття рішень на основі доцільності і угод може вести до відродження 

інквізиційного процесу [230, с. 93]. 

У ч. 2 ст. 269 КПК Естонської Республіки (ЕР) визначені випадки, коли 

розгляд кримінальної справи може відбуватись без участі обвинуваченого.  

Як виняток судовий розгляд кримінальної справи може проводитися без участі 

обвинуваченого, якщо: 

1) він видалений із залу засідання на підставах і в порядку, які передбачені 

частиною 1 статті 267 КПК; 

2) його місцезнаходження в Естонській Республіці неможливо встановити, і є 

достатні підстави вважати, що обвинувачений перебуває за межами Естонської 

Республіки і ухиляється від явки в суд, при цьому для його виявлення прикладені 

розумні зусилля, і судовий розгляд за відсутності обвинуваченого можливий; 
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3) після допиту в судовому засіданні він привів себе в стан, який виключає 

його участь у судовому розгляді, і судовий розгляд за відсутності обвинуваченого 

можливий;  

4) доставлення обвинуваченого до суду ускладнене, і він погодився з участю в 

судовому розгляді в аудіовізуальній формі відповідно до пункту 1 частини 2 статті 

69 КПК ЕР; 

5) до суду подано обґрунтоване клопотання про розгляд справи без його участі 

і суд переконаний, що права обвинуваченого можуть бути захищені без його участі 

в судовому розгляді, при цьому відсутність обвинуваченого не суперечить 

суспільним інтересам; 

6) протягом тривалого періоду він не може брати участь в судовому розгляді 

через хворобу, проте він був сповіщений про час і місце проведення судового 

засідання, згоден з розглядом справи без його участі та за участю захисника, і суд 

переконався в тому, що права обвинуваченого можна захистити без його участі в 

судовому розгляді [276]. 

У КПК Республіки Казахстан (РК) зазначено, що обов'язковою є участь 

захисника у провадженні по кримінальній справі якщо підозрюваний, 

обвинувачений, підсудний, засуджений, виправданий знаходяться поза межами 

Республіки Казахстан і ухиляються від явки до органів кримінального 

переслідування або суду (п. 10 ч. 1 ст. 67 КПК РК). 

Відповідно ч.4 ст. 148 КПК РК розгляд слідчим суддею клопотання про 

санкціонування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою під час 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого допускається тільки у випадках 

оголошення їх у розшук або знаходження поза межами Республіки Казахстан і 

ухилення від явки до органу, що веде кримінальний процес, при належному 

повідомленні про час і місце судового засідання. У разі затримання підозрюваний, 

обвинувачений доставляються до слідчого судді для розгляду обґрунтованості 

застосування обраного запобіжного заходу. 
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Повістка вручається підозрюваному під розписку, а в разі його тимчасової 

відсутності для передачі підозрюваному вручається повнолітньому члену сім'ї або 

передається в житлово-експлуатаційну організацію чи адміністрацію за місцем 

проживання або в адміністрацію за місцем роботи, які зобов'язані передати 

повістку викликається на допит підозрюваного. Підозрюваний може бути 

викликаний з використанням і інших засобів зв'язку. У випадках знаходження 

підозрюваного поза межами Республіки Казахстан та ухилення його від явки до 

органів досудового розслідування публічне повідомлення в республіканських 

засобах масової інформації, а також загальнодоступних телекомунікаційних 

мережах, а в разі, коли його місце знаходження відомо, в засобах масової 

інформації за місцем знаходження підозрюваного (ч.3 ст. 205 КПК РК). 

У разі знаходження підозрюваного поза межами Республіки Казахстан та 

ухилення його від явки до органів кримінального переслідування особа, яка 

здійснює досудове розслідування, а в разі явки захисника - і захисник засвідчують 

на постанові про кваліфікацію діяння підозрюваного, що підозра не може бути 

оголошено в зв'язку з його перебуванням поза межами Республіки Казахстан і 

ухиленням від явки до органів досудового розслідування (ч.8 ст. 206 КПК РК). 

У випадках, коли обвинувачений перебуває поза межами Республіки 

Казахстан і ухиляється від явки до органів прокуратури, прокурор направляє 

обвинувальний акт обвинуваченому через доступні засоби зв'язку (ч.2 ст. 304 КПК 

РК). 

Розгляд справи за відсутності підсудного можливий у випадку, якщо 

підсудний перебуває за межами РК та ухиляється від явки до суду (п.2 ч.2 ст. 335 

КПК РК) [275]. 

О. З. Хасенов проводить аналіз норм кримінально-процесуального закону, що 

регламентують порядок і механізм притягнення особи як обвинуваченого за 

заочною формою, і зазначає, що відповідно до ч. 3 ст. 208 КПК РК орган 

досудового слідства перед пред’явленням обвинувачення має право опублікувати 

повідомлення в республіканських засобах масової інформації, а також в 
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загальнодоступних телекомунікаційних мережах, а в разі, коли його 

місцезнаходження відомо, ‒ в засобах масової інформації за місцезнаходженням 

обвинуваченого. Норма закону не містить категоричної вимоги про обов’язкову 

участь захисника при заочному пред’явленні обвинувачення. Якщо при 

притягненні особи як обвинуваченого представлена тільки сторона обвинувачення, 

а сторона захисту присутня формально або зовсім не присутня, то це означає 

недотримання принципу змагальності та рівноправності сторін, веде до 

однобічності провадження у кримінальній справі. 

При пред’явленні обвинувачення сутність обвинувачення пояснюється 

безпосередньо захиснику і через нього опосередковано обвинуваченому. Слідчий 

зобов’язаний вручити захиснику копію постанови про притягнення як 

обвинуваченого, скріплену свій підписом і завірену гербовою печаткою органу 

кримінального переслідування. При клопотанні з боку захисника слідчий також 

зобов’язаний надати йому електронну версію цієї постанови. Крім постанови про 

притягнення як обвинуваченого захиснику для передачі обвинуваченому може 

вручатися окремий бланк з роз’ясненням прав і обов’язків обвинуваченого, із 

зазначенням, крім загальних положень, специфічних обов’язків і можливостей. При 

заочному обвинуваченні складно довести ознаки суб’єктивної сторони злочину 

(мотив, мета, умисел і т. ін.), що істотно впливають на кваліфікацію 

правопорушення. З огляду на це особливості допиту в якості обвинуваченого 

особи, заочно залученої в якості обвинуваченого, можуть виглядати наступним 

чином. Після ознайомлення захисника з постановою про притягнення як 

обвинуваченого слідчий приступає до заповнення анкетних даних обвинуваченого, 

що підлягає допиту в такій якості. Залишається нез’ясованою позиція 

обвинуваченого щодо пред’явленого йому обвинувачення. Далі слідчий в розділі 

«свідчення» робить особисто позначку про ухилення обвинуваченого від слідства, 

знаходження його за межами РК, що підтверджує захисник своїм підписом. 

В силу дії принципу презумпції невинуватості ми категорично не згодні з тими 

авторами, які стверджують, що відсутність показань обвинуваченого при 
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доведеності місцезнаходження обвинуваченого поза межами РК і ухилення його від 

явки до органів кримінального переслідування повинно розцінюватися як відмова 

від дачі показань [316, с. 223]. 

Адже у обвинуваченого, навіть за заочною формою, зберігається право на 

відмову від дачі показань будь-яким способом і за це він не повинен нести будь-

якої, тим більше кримінальної відповідальності [317]. 

Отже, так само неоднаковий підхід до визначення підстав та обсягу СКП існує 

і у законодавстві країн пострадянського простору.  

Загалом, вивчення зарубіжного досвіду показало, що триває пошук його 

оптимального механізму. Убачається, що він має бути орієнтований на позиції 

ЄСПЛ та міжнародні документи, що стосуються СКП та враховувати те, що ЄСПЛ 

та інші інституції ЄС підкреслюють і наголошують на пріоритетності національних 

конституційних принципів або правових традицій при застосуванні рекомендацій, 

розроблених на рівні ЄС. Відступ від цих пріоритетів матиме наслідком просте 

копіювання положень, практична реалізація яких може бути ускладнена як у 

правовому, так і у соціальному контексті.  

Особливий інтерес також становлять положення у яких Суд аналізує 

законодавство та дії влади і робить висновки про типовість тієї чи іншої ситуації 

заочного провадження для певної країни. До такого аналізу потрібно звертатись у 

кожному випадку застосування позицій ЄСПЛ, це сприятиме правильному 

розумінню їх змісту та мотивації Суду при їх формуванні [361, с. 184‒189].  

Незважаючи на існування інституту заочного провадження у законодавстві 

деяких (але не всіх) країн, підхід законотворців до регламентації різних 

процесуальних питань суттєво різниться. Вирішення протирічь певним чином 

компенсується рішеннями ЄСПЛ, але якщо зважати на те, що не всі справи 

доходять до Суду, що унеможливлює формування нових, актуальних прецедентів, 

потрібно визнати, що зарубіжний досвід країн, які використовують згаданий 

інститут і мають практику його застосування потрібно вивчати критично, і 

виважено підходити до запозичення певних підходів.  
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Убачається, що до цього часу ні у національному, ні у зарубіжному 

законодавстві не сформовано «ідеальну» модель in absentia, наразі можна говорити, 

що триває лише опрацювання прав обвинувачених, визначення дієвих заходів для 

їх забезпечення, удосконалення та уніфікація законодавчого регулювання цього 

інституту у напрямі фіксації загальновизнаних умов законності процесу, що 

свідчить про розвиток цього інституту, а не перспективу відмови від нього.  

Тому у загальному вимірі його запровадження стало послідовним та 

виправданим кроком як на шляху удосконалення кримінального судочинства, так і 

у напрямі зближення кримінального процесуального законодавства із 

законодавством країн ЄС з метою підвищення ефективності роботи системи 

кримінального судочинства та імплементації у національне законодавство 

міжнародних стандартів [361, с. 184‒189]. 

 

2.3. Правові позиції ЄСПЛ щодо нормативного регулювання та 

застосування процедури in absentia 

 

Нормативне регулювання та застосування процедури in absentia у різних 

країнах, як було показано, має певні відмінності. Крім того, неоднаковим є її 

сприйняття у сенсі можливості практичної реалізації.  

За таких умов, вирішення існуючих протиріч не могло не перейти у площину 

врегулювання проблем здійснення процедури in absentia у ЄСПЛ: від питання 

відповідності цього інституту ЄКПЛ до окремих проблем його застосування. 

Як зазначає П.І. Пархоменко,  

– застосування Конвенції та практики Європейського суду є необхідністю, що 

відповідає взятим на себе Україною міжнародним зобов’язанням; 

– дотримання (забезпечення) прав і свобод, гарантованих Конвенцією, та 

втілення стандартів, які випливають з її положень, в першу чергу покладаються на 

держави-учасниці Конвенції, які і зобов’язані забезпечити її виконання та 

впровадження стандартів на національному рівні;– сама правова природа Конвенції 
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не обмежує застосування на національно-му рівні рішень Європейського Суду в 

яких Україна не була стороною як джерело права; 

– застосування Конвенції та практики Європейського суду вимагає від 

національного правозастосувача аналізу особливостей прав людини, які 

гарантовані Конвенцією, і виходячи саме зі змісту відповідних прав необхідно 

використовувати рішення Суду, як джерело права, які пов’язані з таким правом 

[157, с. 143]. 

У рішеннях ЄСПЛ конкретизовано та деталізовано норми Конвенції та 

протоколів до неї, розкрито зміст правових оціночних понять і сформульовано 

правові позиції. При цьому, застосування юридичних норм охоплює три питання: 

юридичний аналіз конкретних випадків, які підлягають вирішенню; тлумачення 

Конвенції і протоколів та їх послідовний логічний розвиток. Останній елемент 

процедури правозастосування свідчить про те, що ЄСПЛ виходить за межі 

конкретної справи, яка ним розглядається по суті. Розроблені у таких процедурах 

висновки у конкретних справах стають взірцем належного регулювання спірних 

кримінальних процесуальних відносин в інших аналогічних випадках. Отже, для 

правозастосування в кримінальній процесуальній діяльності важливим є не тільки 

підсумкове рішення ЄСПЛ щодо тлумачення конвенційних положень, а й правова 

позиція, покладена в його основу. Необхідно зазначити, що, застосовуючи норми 

Європейської конвенції так, як їх розтлумачено ЄСПЛ, суб’єкт правозастосування у 

кримінальному процесі керуватиметься не рішенням загалом, а правовими 

позиціями, викладеними у ньому. Саме цей елемент рішення, що має довершений 

юридичний зміст, – значима правова інформація в кримінальній процесуальній 

діяльності. Такий юридичний факт приводить у дію механізм кримінального 

процесуального регулювання при перегляді судових актів у зв’язку з новими 

обставинами, зобов’язує своїм рішенням національну правову систему ефективно 

реалізовувати ідеї права і справедливості, сприяє тим самим відповідальному 

виконанню Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань [262, с. 88].  



151 

 

Незважаючи на законодавчу вказівку щодо використання правових позицій 

ЄСПЛ у національному кримінальному судочинстві, на практиці постає багато 

питань щодо меж, обсягу, суб’єктів її використання, тлумачення як самих рішень 

ЄСПЛ, так і положень ЄКПЛ. У провадженнях in absentia цю проблему можна 

проілюструвати на прикладах, до яких ми звертаємось у дослідженні, а саме ‒ 

посилання на правові позиції (копіювання) без мотивації суду щодо ухвалення того 

чи іншого рішення із урахуванням цих позицій. 

О.В. Сердюк до типових недоліків національної судової практики щоло рішень 

ЄСПЛ відносить: 1) досить високий рівень декларативних, формальних посилань 

на практику ЄСПЛ, а також посилань, де сумнівною є наявність зв’язку Конвенції 

та предмету судового розгляду; 2) нечітке уявлення суддів про суб’єктний склад 

судових спорів, щодо яких може бути застосо-вано ті чи інші положення Конвенції; 

3) рідкісними є ситуації, коли посилання на практику ЄСПЛ є результатом 

самостійного та обумовленого обставинами конкретної справи вибору судді а не 

використанням чи то правової позиції вищого суду, чи то рішень своїх колег; 

4) «надмірність посилання», навіть в тих випадках, коли посилання є доречним та 

сумісним з предметом розгляду; 5) маніпулятивне застосування практики ЄСПЛ; 

6) відсутність чіткого розрізнення «правових позицій ЄСПЛ («прецеден-ту»)» та 

«мотивації/аргументів ЄСПЛ у конкретній справі»; 7) необхідність додаткового 

з’ясування доцільність використання практики ЄСПЛ увипадках, коли 

національний закон дає чітку та однозначну позицію [235, с. 18‒25]. 

Як зазначають дослідники, ЄСПЛ не дає рекомендаційних роз’яснень з 

приводу правозастосування країнам – підписантам Конвенції 1950 р., а тлумачить її 

положення у взаємозв’язку з нормами внутрішнього законодавства цих країн, які 

були порушені при проведенні провадження по конкретних справах, не створюючи 

при цьому нових норм права. У зв’язку з цим законодавче віднесення в Україні 

прецедентних рішень ЄСПЛ до джерел права взагалі і кримінального 

процесуального права зокрема, є дискусійним. Заслуговує на увагу позиція тих 

учених, які вважають, що суди застосовують при розгляді справ практику 
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Європейського суду з прав людини не як джерело права, а як джерело її тлумачення 

[62, с. 177]. Складність проблеми підкреслює наведена згаданими науковцями 

цитата Луциуса Вільхабера ‒ колишнього президента ЄСПЛ: «В дискусіях усере-

дині Європейського Суду з прав людини досить часто виявляється незгода з 

приводу того, чи треба слідувати попередньому рішенню. І це не дивно в 

міжнародному суді, в якому об’єднано стільки своєрідних правових систем і 

традицій. Через це можуть бути різні думки щодо того, чим є прецедент: чи може 

одна справа розглядатися як прецедент, чи тільки серія справ, або лише практика, 

яка складає звичаєве право? Як потрібно визначати і знаходити ratio decidendi? Що 

є суттю судового прецеденту – дзвінкі загальні визначення чи посилання на 

особливості кожної справи? Знову ж таки, можуть існувати різні погляди з приводу 

того, чи слід прецеденту віддавати пріоритет завжди, регулярно, зазвичай або 

тільки у виключних випадках? Не дивно, що практика Суду не дає точних 

відповідей на ці питання [369; 62, с. 143]. 

У спеціальній літературі також приділена увага питанням застосування 

практики ЄСПЛ із урахуванням особливостей національної правової системи.  

Ю.Ю. Попов визначає основні види прецедентів, дослідження яких і 

ухвалення відповідних рішень відбувається у ЄСПЛ: 1) англосаксонського, який 

притаманний країнам загального права, де діє доктрина «stare decisis», що означає 

«слідування вирішеному раніше», із аргументації якого виводиться певне правило 

(ratio decidendi) і де рішення суду у деяких випадках може вважатися 

загальнообов’язковим (binding case, authoritative precedent). Рішення, що створює 

таким чином нове правило, має застосовуватись в частині ratio decidendi нижчими 

судовими інстанціями або тим же судом чи іншими судами того ж рівня при 

вирішенні аналогічних судових справ; 2) романо-германського, який притаманний 

країнам континентального права, до яких відноситься і Україна. Під судовим 

прецедентом у романо-германській правовій сім’ї розуміється інститут усталеної 

судової практики (jurisprudence constante), а відрізняється він від англо-

саксонського тим, що останній може бути створений одним судовим рішенням, в 
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той час як континентальний прецедент створюється завдяки появі цілого ряду, 

тобто множинності судових рішень, а також неприйнятністю англо-саксонського 

судового прецеденту; 3) переконливого прецеденту (persuasive precedent), який є 

спільним для обох правових сімей: окремі судові рішення, які самі по собі не 

створюють прецеденту ані в англосаксонському, ані в континентальному значенні, 

тим не менше з огляду на авторитетність суду, що їх прийняв, істотно впливають 

на практику інших судів, хоча і не є обов’язковими для них [170, с. 357]. 

Зважаючи на відмінності у правових системах, законодавчій регламентації 

процедури in absentia, перед Судом стоїть завдання ‒ враховувати ці особливості 

при постановленні рішень, які надалі використовуються країнами-членами як 

джерело права. Ця універсальність вимагає від ЄСПЛ всебічного дослідження 

позицій сторін, національного законодавства та аргументації своїх рішень і скарг, а 

від національних судів правильного тлумачення правових позицій Суду, норм 

ЄКПЛ та застосування їх відповідно до ситуації [344, с. 462‒464]. 

За час існування процедури in absentia, ЄСПЛ було сформульовано правові 

позиції, які доцільно розглянути, зважаючи на те, що такі рішення охоплюють різні 

аспекти застосування досліджуваного інституту, що ускладнює роботу 

правозастосовувача у сенсі їх пошуку, тлумачення та використання. Опитані у 

процесі дослідження респонденти висловились про доцільність підготовки 

узагальнень практики ЄСПЛ за різними напрямами, зокрема щодо спеціального 

кримінального провадження (у розумінні КПК України). Тому було проаналізовано 

низку рішень Суду за скаргами щодо проведення судового розгляду in absentia та 

відповідності дій національної влади положенням ЄКПЛ. 

У Посібнику зі статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод пропонується таке узагальнення. 

Незважаючи на те, що провадження, які проводяться за відсутності 

обвинуваченого, самі по собі не є несумісними зі статтею 6 Конвенції, відмова в 

правосудді відбувається тоді, коли особа, засуджена in absentia, не може згодом 

отримати від суду, який розглядав її справу, повторний розгляд по суті 
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обвинувачення, як стосовно права, так і факту, у разі якщо не було встановлено, що 

він відмовився від свого права постати перед судом і захищати себе, або те, що він 

мав намір уникнути суду (Сейдовіч проти Італії [ВП], § 82, дивіться також Gestur 

Jónsson та Ragnar Halldór Hall проти Ісландії*, §  62, стосовно неповаги до судових 

проваджень, проведених у зв’язку з відмовою з’явитися в суді). Це пояснюється 

тим, що обов'язок гарантувати право обвинуваченого у вчиненні кримінального 

правопорушення бути присутнім у залі суду або під час початкового розгляду, або 

під час повторного судового розгляду ‒ є однією з основних вимог статті 6 

(Стойчков проти Болгарії, § 56). 

У справі Sanader проти Хорватії (§§ 87-88) Суд постановив, що вимога того, 

що особа, засуджена in absentia, якій не було відомо про переслідування в судовому 

порядку і висунуте проти неї обвинувачення, або намагалася уникнути судового 

розгляду чи однозначно відмовилася від права постати перед судом, повинна була 

з'явитися перед національними органами влади і надати адресу проживання під час 

кримінального провадження для того, щоб мати можливість вимагати повторного 

розгляду, була непропорційною. Особливо це відбувалося тому, що, відразу ж як 

підсудний потрапив би під юрисдикцією національних органів влади, він був би 

позбавлений волі на підставі засудження in absentia. У зв'язку з цим Суд наголосив, 

що не може постати питання обов’язку обвинуваченого здатися під варту для того, 

щоб забезпечити право на повторний судовий розгляд за умов, які відповідають 

вимогам статті 6 Конвенції. Проте він пояснив, що це не ставить під сумнів те, що 

під час нового провадження присутність заявника на судовому засіданні повинна 

бути забезпечена шляхом видачі наказу про його повернення під варту або 

застосування інших заходів, передбачених відповідним національним 

законодавством. Такі заходи, якщо вони є застосовними, повинні мати іншу 

правову основу ‒ обґрунтовану підозру заявника у вчиненні злочину і наявність 

«відповідних і достатніх підстав» для його тримання під вартою [172, с. 58]. 
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О.В. Баулін зазначає, що ЄСПЛ неодноразово відзначав, що застосування 

інституту заочного розгляду, який забезпечує слухання кримінальної справи в 

розумний строк, можливе за умов виконання низки умов. 

Так, по-перше, при заочному розгляді не повинно порушуватися право особи 

на захист, зокрема на участь захисника в процесі та оскарженні заочного вироку 

(«Ван Ґейзеґем проти Бельгії», 1999 рік; «Кромбах проти Франції», 2001 рік). 

По-друге, жодна справа не повинна бути розглянута судом заочно, якщо особа 

протягом часу, який дозволяє їй з’явитися до суду й підготувати свій захист, не 

була повідомлена повістками, якщо тільки не буде встановлено, що вона навмисно 

уникала правосуддя. При цьому повістки повинні вказувати на наслідки неявки 

обвинуваченого до суду («Колоцца проти Італії», 1985 рік). 

По-третє, прийняте за відсутності обвинуваченого судове рішення повинно 

бути доведено до його відома згідно з правилами вручення повісток. При цьому 

відлік часу для оскарження не повинен починатися раніше, ніж особа може 

отримати повідомлення про ухвалений щодо неї вирок («Шомоді проти Італії», 

2004 рік). 

По-четверте, особа, щодо якої розглядалася справа за її відсутності, але якій 

повістка була належним чином вручена, повинна мати право на повторний розгляд 

справи у звичайному порядку, якщо може довести, що її відсутність і факт того, що 

вона не мала можливості поінформувати суддю, були спричинені обставинами, які 

вона не могла усунути («Меденіца проти Швейцарії», 2001 рік; «Зейдович проти 

Італії», 2006 рік; «Стоїчков проти Болгарії», 2005 рік; «Б. проти Франції», 1986 рік) 

[13, с. 19]. 

О.Ю. Татаров за результатами вивчення практики ЄСПЛ зауважує, що ЄСПЛ 

неодноразово відзначав, що застосування інституту заочного розгляду, що 

забезпечує розгляд кримінальної справи в розумний строк, можливе за виконання 

низки таких рекомендацій: 

1) інститут заочного розгляду має використовуватись здебільшого лише щодо 

справ невеликої тяжкості (справ про проступки). Водночас у КПК дію вказаного 
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інституту поширено здебільшого на тяжкі й особливо тяжкі злочини, насамперед 

проти основ національної безпеки та громадської безпеки, і корупційні злочини (ч. 

2 ст. 297-1 КПКУ), що неповною мірою відповідає рекомендаціям; 

2) має гарантуватись право обвинуваченого на справедливий судовий розгляд, 

що включає в себе комплекс прав: право бути присутнім під час розгляду справи, 

право виробити лінію захисту, право бути вислуханим, право оскаржити заочний 

вирок. КПКУ із цього приводу зобов’язує сторону обвинувачення використати всі 

передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи 

обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю 

спілкування, невтручанняв приватне життя) у разі здійснення кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (ст. 7 КПКУ). При 

цьому задекларовано, що в разі ухвалення вироку за наслідками кримінального 

провадження, у якому здійснювалось спеціальне досудове провадження, суд 

окремо зобов’язаний обґрунтувати, чи були здійснені стороною обвинувачення всі 

можливі передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного або 

обвинуваченого на захист і доступ до правосуддя (ч. 5 ст. 374 КПКУ); 

3) під час заочного розгляду не має порушуватись право обвинуваченого на 

юридичну допомогу, зокрема, на участь захисника в оскарженні заочного вироку. 

Для цього КПКУ доповнено нормами, відповідно до яких участь захисника в 

спеціальному судовому провадженні є обов’язковою (ст.ст. 52, 374 КПКУ), при 

цьому якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя 

зобов’язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника (ч. 1 ст. 297-3 

КПКУ). Водночас, як відзначає Н. Лебедь, захист – це одна з найсуттєвіших 

прогалин інституту заочного провадження. Закон не дає жодної відповіді питання, 

як забезпечити право обвинуваченого на захист в умовах його відсутності. Адже 

діяльність адвоката в кримінальному процесі передбачає можливість його 

спілкування з підозрюваним, конфіденційного побачення, зустрічі в умовах, що 

виключають можливість прослуховування. У нашому випадку нічого цього немає, 

так що захисник під час заочного розгляду справи виконуватиме свою функцію 
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абсолютно незрозумілим чином: не лише без наявності клієнта як такого, а й без 

можливості особисто поспілкуватись із ним, поговорити й отримати від нього ті 

фактичні дані, на підставі яких він побудує свою лінію захисту [9]; 

4) жодна справа не має розглядатись, якщо особу протягом часу, що дозволяє 

їй з’явитись до суду й підготувати свій захист, не було сповіщено повістками, якщо 

лише не буде встановлено, що вона навмисно прагнула уникнути правосуддя. 

КПКУ із цього приводу зобов’язує прокурора до клопотання про здійснення 

спеціального судового провадження щодо обвинуваченого додавати матеріали про 

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

провадження (ст. 323КПКУ). Проте ця норма не є бар’єром для зловживань; 

5) повістки мають вказувати на наслідки неявки обвинуваченого. Для 

виконання цієї вимоги зміст повістки, закріплений у ст. 137 КПКУ, доповнено 

положенням про можливість застосування здійснення спеціального досудового 

розслідування чи спеціального судового провадження в разі неявки; 

6) судове рішення, прийняте за відсутності обвинуваченого, має бути доведене 

до його відома згідно з правилами вручення повісток для явки до суду. При цьому 

період часу для оскарження неповинен починатися раніше, ніж особа, щодо якої 

винесено вирок, може отримати повідомлення про винесене судове рішення. КПКУ 

передбачає можливість поновлення судом строку за умови надання обвинуваченим 

(щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального судового 

провадження) підтвердження наявності поважних причин неприбуття особи на 

виклик (ст. 400 КПКУ). Водночас вимога щодо доведення рішення, прийнятого за 

відсутності обвинуваченого, за правилами вручення повісток для явки до суду у 

вітчизняному законодавстві не реалізовано, що, на нашу думку, є суттєвим 

недоліком; 

7) особа, щодо якої розглядалася справа за її відсутності, проте якій повістку 

було належним чином вручено, повинна мати право на повторний розгляд справи у 

звичайному порядку, якщо вона зможе довести, що її відсутність і факт того, що 

вона немала можливості проінформувати суддю, зумовлю-вались обставинами, які 
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вона не могла усунути. Знов-таки, подібні рекомендації в КПКУ жодним чином не 

реалізовано. Мабуть, це є одним із найнебезпечніших аспектів заочного 

провадження. Адже під час повернення засудженого громадянина його просто 

затримають для відбування покарання. При цьому він не матиме ні можливості 

довести причини свого перебування за межами країни, нішансів відстоювати свою 

невинуватість у суді [258, с. 126‒127]. 

Наведені зауваження підтверджені власними результатами дослідження, ці та 

інші проблемні питання будуть предметом більш детального розгляду у інших 

підрозділах цієї роботи.  

Як убачається, розгляд ЄСПЛ справ, у яких порушується питання 

відповідності положенням ЄКПЛ дій національних органів влади щодо ухвалення 

рішень у кримінальному провадженні за відсутності обвинуваченого відбувається у 

контексті статті 6 [91]. 

Як зазначено у рішенні «Колоцца проти Італії», хоча в п. 1 статті 6 про це 

спеціально не згадується, з завдань і цілей статті 6, взятої в цілому, видно, що 

людина, якій пред'явлено кримінальне обвинувачення, має право брати участь у 

розгляді справи. Більш того, підпункти (с), (d) і (е) п. 3 гарантують кожній людині, 

якій пред'явлено кримінальне обвинувачення, право «захищати себе особисто», 

«допитувати свідків обвинувачення або мати право на те, щоб ці свідки були 

допитані», «отримувати безкоштовну допомогу перекладача, якщо він не розуміє 

мови, яка використовується в суді, або не говорить цією мовою», і важко уявити 

собі, як він може здійснювати ці права, не будучи присутнім [220].  

Щодо участі підсудного у судовому засіданні, Суд дотримується однозначної 

позиції про її важливість. Явка підсудного має вирішальне значення, враховуючи 

як право останнього бути заслуханим, так і необхідність перевірки правильності 

його тверджень і їх порівняння з показаннями потерпілої сторони. Таким чином, 

мова йде про захист інтересів і потерпілих, і свідків, у зв'язку з чим законодавець 

вважав за потрібне вжити заходів для забезпечення явки на засідання суду 

(постанова Європейського Суду від 23 листопада 1993 р справі «Пуатрімоль проти 
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Франціі» (Poitrimol c. France), Постанова Європейського Суду у справі «Кромбах 

проти Франції»). Проте, практика, коли обвинуваченого примушують з'явитися на 

судовий розгляд під загрозою «позбавлення прав людини», є, за своєю суттю, 

хибною [222]. 

Судове засідання за відсутності підсудного саме по собі не суперечить 

вимогам статті 6 Конвенції, якщо останній зможе згодом домогтися нового 

судового рішення з його участю, в якому містилося б оцінка обґрунтованості 

висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і юридичними обставинами 

справи (Постанова Європейського Суду від 12 лютого 1985 р справі «Колоцца 

проти Італії» (Colozza c. Italie), Постанова Європейського Суду по справі 

«Пуатрімоль проти Франції», постанова Європейського Суду від 14 червня 2001 р. 

у справі «Меденіца проти Швейцарії» (Medenica c. Suisse) [180]. 

У рішеннях ЄСПЛ зазначено про випадки та виняткові обставини, за яких 

може бути ухвалено заочне рішення: якщо національними органами вжито усіх 

заходів щодо повідомлення особи про проведення судового розгляду та 

забезпечення її участі у його проведенні («Колоцца проти Італії»); випадки, 

пов’язані із хворобою («Енсслін та ін. проти ФРН»), інтереси правосуддя.  

Відмова в допуску до правосуддя має місце, коли особа, яка була засуджена 

заочно, не може добитись нового судового рішення щодо обґрунтування 

обвинувачення за фактичними і юридичними підставами після того, як вона була 

заслухана, якщо не було встановлено, що дана особа відмовилося від права на 

захист і на явку до суду (Постанова Європейского суду у справі «Колоцца проти 

Італії», рішення Європейського суду у справі «Ейнхорн проти Франції» (Einhorn c. 

France), Постанова Європейського суду у справі «Кромбах проти Франції», 

Постанова Європейського суду у справі «Сомоджі проти Італії» (Somogyi c. Italie), 

рішення Європейського Суду у справі «Баттісті проти Франції» (Battisti c. France) 

або мав місце намір переховуватись від правосуддя (Постанова Європейського 

Суду у справі «Медениця проти Швейцарії») [180]. 
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ЄСПЛ констатував порушення ст. 6 Конвенції у чотирьох кримінальних 

провадженнях, проведених за відсутності обвинувачених «Хисі проти Албанії» 

(заява № 72361/11), «Мало проти Албанії» (№ 72359/11), «Мука проти Албанії» (№ 

57456/11) та «Toпі проти Албанії» (№ 14816/08). Три з чотирьох заявників мешкали 

закордоном і дізналися про своє засудження лише тоді, коли їх депортували в 

Албанію. Останній заявник був виправданий, але через рік він був визнаний 

винним рішенням апеляції. Сім’я проінформувала заявника про засудження, адже 

той поїхав закордон після його виправдання судом першої інстанції. Заявникам був 

наданий дозвіл на подання апеляції, але апеляційний та верховний суди 

підтвердили їх засудження. Всі конституційні скарги були відхилені. Посилаючись, 

зокрема, статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод всі 

заявники стверджували, що провадження проти них були несправедливими, 

оскільки вони були проведені: 1) за їх відсутності, 2) без їх інформування, 3) без їх 

відмови від права з’явитися в суді [182]. 

Суд висловлює позицію щодо дотримання правил та процедур оскарження у 

справах, у яких було винесено заочне рішення. Загальна позиція щодо дотримання 

процесуальних строків відображена у справі «Перес де Рада Каванілес проти 

Іспанії», «Мельник проти України», яка полягає у тому, що правила регулювання 

строків для подання скарги має на меті забезпечення належного відправлення 

правосуддя і дотримання принципу юридичної визначеності. У справах «Стаббінгс 

та інші проти Сполученого Королівства», «ВАТ «НК «ЮКОС» проти Росії» 

зазначено, що строки позовної давності, як спільна риса внутрішніх правових 

систем Договірних держав, служать декільком цілям, які включають забезпечення 

правової визначеності та остаточності,  запобігання порушень прав обвинувачених, 

які можуть бути порушені, якщо суди були б зобов'язані прийняти рішення на 

основі доказів, які могли б стати неповним через плин часу. Але при цьому, ці 

правила та їх застосування, не повинні бути для сторони у справі перешкодою для 

використання наявних способів оскарження (справа «Да Лус Домінгеш Феррейра 

проти Бельгії») [180]. 
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У рішенні по справі «Да Лус Домінгеш Феррейра проти Бельгії» зазначено, що 

заявник, подавши протест рекомендованим листом на день вручення йому копії 

постанови апеляційного суду м. Льєжа в 1994 році, а потім, заявивши новий 

протест шляхом подачі заяви директору пенітенціарного установи в 1998 році, явно 

продемонстрував своє бажання бути присутнім в судовому засіданні і здійснювати 

свій захист. Але при цьому заявник не добився права бути заслуханим щодо 

обґрунтованості висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і 

юридичними обставинами справи, оскільки у обох випадках його протест був 

оголошений неприйнятним, у першому випадку за формальними підставами, а у 

другому у зв'язку з пропуском строку давності. Європейський Суд вважає, що 

своєю відмовою відновити провадження у справі, розгляд якої відбувся заочно, при 

наявності явних доказів того, що обвинувачений хотів скористатись своїм правом 

на явку до суду, апеляційний суд м. Льєжа позбавив заявника права на доступ до 

суду. Виходячи з цього, Європейський Суд прийшов до висновку про те, що у 

справі було допущено порушення пункту 1 статті 6 Конвенціі [180]. 

Отже, відповідно до правових позицій ЄСПЛ, здійснення провадження in 

absentia не суперечить ЄКПЛ, проте це твердження не є абсолютним і у кожному 

випадку підлягають з’ясуванню обставини, які унеможливили участь особи у 

судовому розгляді. Ці обставини відображають як позицію самого обвинуваченого 

щодо його бажання і прагнення бути присутнім під час судового розгляду 

(необізнаність про такий розгляд, намагання ухилитись від відповідальності, 

переховування від уповноважених органів), дії влади щодо належного 

повідомлення особи та вжиття заходів щодо забезпечення її участі у розгляді та ін..  

Справа «Да Лус Домінгеш Феррейра проти Бельгії» [180]. У своїй скарзі до 

Європейського Суду заявник стверджував, що його відсутність під час розгляду 

справи в апеляційному суді і відмова в розгляді протесту на постанову 

апеляційного суду, були порушенням пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6 

Конвенціі [180].  
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Європейський Суд зазначив, що дана справа стосується питання, чи слід 

вважати проведення судового засідання за відсутності обвинуваченого відповідним 

вимогам пункту 1 і підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.  

У цій справі Суд досліджує питання, які становлять інтерес з точки зору 

оцінки ініціативи та активності самого обвинуваченого щодо забезпечення своєї 

участі у судовому розгляді, а також підтвердження його обізнаності про судове 

засідання [180].  

Так, Європейський суд зазначає, що заявник сам подав апеляційну скаргу на 

вирок виправного суду м. Арлона від лютого 1994 р і що, таким чином, заявник 

знав, що буде викликаний на засідання апеляційного суду. При цьому, з огляду на, 

що в той час особиста явка підсудного в судове засідання була обов'язковою 

(стаття 185, частина 2 КПК Бельгії). Суд встановив, що заявник не вжив жодних 

кроків з метою вирішення питання про «юридичну» неможливість явки на 

засідання, швидше за все пов’язаної з його знаходженням під вартою в Німеччині. 

Більше того, заявник не згадав про те, що він не отримував повістки з викликом на 

засідання суду ні при подачі клопотання про перенесення судового засідання, ні в 

викладенні вимог, пов'язаних з протестом, поданими ним. Крім того, листом від 1 

червня 1994 року з клопотанням про перенесення дати засідання заявник 

однозначно підтвердив, що був в курсі дати проведення засідання суду. І, зрештою, 

заявник недостатньо обґрунтував клопотання про перенесення дати засідання, 

пославшись лише на неможливість своєї присутності з «юридичної» точки зору 

[180]. 

З огляду на всі наявні обставини, Європейський Суд вважає, що недостатня 

розпорядливість, виявлена заявником, багато в чому сприяла виникненню ситуації, 

що не дозволила йому взяти участь в засіданні апеляційного суду м. Льєжа і 

забезпечити свій захист [180].  

У справі «Медениця проти Швейцарії» заявник стверджував, що немає підстав 

вважати, як це роблять швейцарські суди, що він не вжив необхідних заходів, щоб 

уникнути неявки на судовий розгляд. З посиланням на практику Федерального 
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Суду Швейцарії заявник підкреслював, що тягар доведення поважних причин 

неявки не лежить на особі, вирок якій був винесений в її відсутність. Крім того, 

після оголошення вироку американського судді у заявника з'явилася поважна 

причина для неявки. Сам він вважав, що не тільки зробив все можливе для 

скасування даного рішення, а й старанно цього домагався. 30 березня 1989 року, 

через два дні після оголошення судового наказу, американський захисник заявника, 

якому останній прямо доручив опротестувати дане рішення, повідомив, що 

апеляційну скаргу можна буде подати лише після того, як з цього приводу 

висловляться швейцарська влада. Послідовно, 26 квітня 1989 року він спробував 

домогтися скасування американського рішення, в той час як Суд присяжних своєю 

постановою від 19 квітня 1989 року відмовився відстрочити судовий розгляд. У 

зв'язку з цим заявник підкреслював, що швейцарська влада жодним чином не 

втручалася в американський розгляд, вони навіть не скористалися терміном, 

передбаченим для повідомлення своєї думки про зміст судового наказу. Нарешті, 

так званий «обов'язок» застосувати всі можливі засоби опротестування рішення, 

прийнятого у власній країні, мабуть, не має під собою ніякої правової основи.  

У рішенні по цій справі ЄСПЛ зазначає, що заявник сам значною мірою 

сприяв виникненню ситуації, яка перешкоджала його явку в женевський Суд 

присяжних. Європейський Суд, зокрема, послався на думку Федерального Суду 

Швейцарії, викладену в його постанові від 23 грудня 1991 року, відповідно до якої 

заявник своїми двозначними і свідомо невизначеними заявами ввів американського 

суддю в оману, особливо щодо ходу судового розгляду в Швейцарії, щоб 

домогтися рішення, що робить неможливим його явку на судовий розгляд.  

У окремій думці суддя Х.Л. Розакіс зауважив, що заявник клопотав про 

відстрочку цього розгляду, посилаючись на неможливість явки зважаючи на наказ 

американського суду не залишати територію США. Оскільки Європейський суд є 

міжнародною організацією, він не може не визнати, що подібний наказ, виданий 

судом іншої країни, що має аналогічні з нашими юридичні та культурні традиції, є 

об'єктивною перешкодою до присутності заявника на кримінальному процесі в 



164 

 

Швейцарії. Тому він повинен зробити висновок, що відсутність заявника була 

виправданою. Оскільки він є міжнародним судом, то йому не личить, 

проігнорувавши об'єктивну реальність наказу не залишати територію, займатися 

замість американського судді сумнівним дослідженням обставин, що спонукали 

останнього накласти таку заборону на заявника. Тим більше, що Європейський суд 

не володіє всією повнотою елементів, які переконали американського суддю 

видати наказ, що забороняє заявнику залишати територію Сполучених Штатів. Але, 

на жаль, більшість членів Палати якраз цим-то і зайнялася [223]. 

У справі «Годді проти Італії» Суд дійшов висновку, що заочне судове 

провадження (in absentia) особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення і яка на той час під вартою в іншому місті, коли захисникові цієї 

особи не було повідомлено про засідання, і не було можливості скористатися 

дієвим захистом призначеного захисника, порушує право на справедливий судовий 

розгляд.  

Суд також зазначив, що факт неявки підсудного в судове засідання, а також 

відсутність повідомлення його захисника вимагають від суду прояви активності в 

цілях досягнення належної реалізації процесуальних прав зацікавленої особи.  

[219]. 

У рішенні по справі «Колоцца проти Італії» зазначено, що основне питання 

полягає в тому, чи не позбавив суд пана Колоцца права, гарантованого йому 

Конвенцією, оскільки його справа розглядалася згідно з процедурою, яка 

застосовується тоді, коли місцеперебування особи не вдається встановити, причому 

особливість такої процедури полягає в тому, що, розглядаючи справу за відсутності 

сторони, яка не з’явилась, суд вважає його таким, що переховується від правосуддя. 

У цій справі не йдеться про обвинуваченого, який був повідомлений особисто і, 

будучи знайомий з обвинуваченням, в безумовній формі відмовився від здійснення 

свого права постати перед судом і захищати себе. Італійська влада лише 

презюмувала, наділивши пана Колоцца статусом особи, що ховається від 

правосуддя, що така відмова мала місце. З точки зору Суду, така презумпція 
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недостатня. Аналіз фактів показує: у заявника не було підстав припускати, що 

проти нього розпочато судовий розгляд у кримінальній справі; просто вважалося, 

що він знає про це в силу того, що йому направлялися повідомлення спочатку з 

секретаріату слідчого, а в подальшому з канцелярії суду. Суд прийшов до 

висновку, що представлені йому матеріали не свідчать про відмову пана Колоцца 

від здійснення свого права постати перед судом і захищати себе, так само як і про 

прагнення ухилитися від зустрічі з правосуддям. Суд не вважає за необхідне 

встановлювати в загальній формі, що людина, яка обвинувачена у вчиненні 

кримінального правопорушення і фактично не брала участі в судовому процесі, 

відмовляється тим самим від використання прав, про які йде мова. Наявні у 

внутрішньому законодавстві засоби повинні бути ефективними, і особа, що 

опинилася в ситуації, подібної до тієї, в якій опинився пан Колоцца, не може бути 

позбавлена можливості довести, що вона не прагнула ухилитися від правосуддя або 

що її відсутність була викликана непереборною силою. 

Відмова від права, гарантованого Конвенцією, якщо це допустимо, повинна 

бути викладена недвозначним чином і супроводжуватися мінімальними гарантіями, 

порівнянними з його важливістю [246]. 

Позиція ЄСПЛ щодо участі захисника у розгляді справи без участі підсудного 

(навіть якщо така можливість регламентована національним законодавством, як це 

передбачено КПК Нідерландів) полягає у тому, що той факт, що підсудний, 

незважаючи на належне дотримання процедури його виклику, не з'явився на 

судовий розгляд, не може навіть за відсутності поважної причини виправдати 

позбавлення його права, ґарантованого пунктом 3 статті 6 Конвенції, на захист з 

допомогою свого захисника.  

У цій справі висловлена також окрема думка, згідно з якою система 

кримінальної процедури, яка призначена забезпечити присутність обвинуваченого 

на судовому розгляді його справи та на слуханні будь-якої апеляції і яка не 

дозволяє відсутньому правопорушникові бути представленим своїм захисником, 

якщо він відсутній без поважних причин, у принципі не суперечить Конвенції. 
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Лише в особливо серйозних кримінальних справах інтереси правосуддя 

можуть потребувати, щоб обвинувачений завжди був присутній чи представлений, 

якщо необхідно, офіційно призначеним захисником [222].  

Суд наголосив на переважному значенні забезпечення належного захисту 

обвинувачуваного. Право кожної особи, обвинуваченої в кримінальному злочині, 

на ефективний адвокатський захист є одним із основних атрибутів справедливого 

судового процесу. Обвинувачений не втрачає цього права лише на тій підставі, що 

він був відсутній на судовому засіданні. Навіть якщо законодавчий орган повинен 

був передбачити заходи, які б запобігали виникненню ситуацій із невиправданою 

відсутністю учасників судового засідання, він не був би спроможний карати їх, 

створюючи винятки щодо здійснення права на адвокатський захист. Законну 

вимогу присутності обвинувачуваного на розгляді його справи в суді можна 

виконати за допомогою інших засобів, а не позбавленням його права на 

адвокатський захист [218]. 

Карати заявника за його відсутність в суді абсолютною забороною будь-якого 

захисту Європейський Суд визнав очевидно непропорційним [221]. 

Відтак, у практиці ЄСПЛ предметом розгляду були різні аспекти щодо 

здійснення процедури in absentia:  

‒ дотримання порядку повідомлення особи про судовий розгляд та дії влади 

щодо забезпечення участі особи у засіданні; 

‒ ініціатива та дії самої особи щодо забезпечення своєї участі у засіданні суду; 

‒ поважність причин, через які підсудний був відсутній;  

‒ оскарження заочного рішення; 

‒ особливості здійснення захисту.  

ЄСПЛ визнає провадження in absentia як засіб захисту правопорядку, якщо при 

цьому дотримуються права людини, гарантовані ЄКПЛ. 

Тобто сама процедура не суперечить Конвенції, а її реалізація має відбуватись 

без порушень конвенційних гарантій. У кожному випадку Суд досліджує 
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національне законодавство, дії влади і скаржника і робить висновок про наявність 

або відсутність порушення ЄКПЛ.  

Національними судами при ухваленні рішень щодо здійснення СДР та ССП 

практично у кожному випадку застосовуються позиції ЄСПЛ, що сформульовані у 

наведених та деяких інших рішеннях, при цьому одні й ті самі цитати наводяться як 

у випадках задоволення клопотань про проведення СДР та /або ССП, так і у 

випадках відмови у їх задоволенні, що дає підстави для висновку про випадки 

довільного тлумачення правових позицій Суду [350, с. 138–145].  

Зважаючи на те, що на теперішній час Україна не була стороною у 

провадженнях ЄСПЛ щодо застосування процедури in absentia, потрібно 

звернутись і до питання щодо можливості застосування рішень ЄСПЛ, де Україна 

не була стороною у національні правозастосовній практиці.  

Ми підтримуємо позицію П.І. Пархоменка, який зазначає, що будь-яке 

рішення Європейського Суду може бути використано на національному рівні як 

джерело права, оскільки насамперед ми застосовуємо положення Конвенції, яка є 

джерелом права і аналізуємо ту чи іншу ситуацію з позиції обґрунтованості 

втручання в права, гарантовані Конвенцією, а вже через практику Європейського 

Суду розкриваються особливості відповідних прав. Суд дає автономні тлумачення, 

виробляє алгоритми перевірки обґрунтованості втручання тощо. Ми вважаємо, що 

на національному рівні можна навіть зробити посилання на відповідну статтю 

Конвенції і використовувати підходи Європейського Суду без посилання на 

відповідні рішення, головне, щоб вони відповідали практиці і підходам 

Страсбурзького Суду. 

Відповідно, встановлення обмеження на використання рішень Європейського 

Суду, в яких Україна не є стороною, не відповідає самій суті Конвенції і не 

узгоджується з реалізацією прав, закріплених у ній [157, с. 142]. 

У Постанові Пленуму ВССУ від 19 грудня 2014 року № 1328 «Про 

застосування судами міжнародних договорів України» зазначено, що враховуючи, 

що Україна визнає юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх 
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питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції, то застосування 

судами цієї Конвенції має здійснюватися з обов’язковим урахуванням практики 

Європейського суду з прав людини не тільки щодо України, а й щодо інших держав 

[198]. 

Отже, поряд з визнанням процедури in absentia такою, що не суперечить 

ЄКПЛ, Суд послідовно дотримується категоричної позиції щодо обов’язку держави 

забезпечити додержання прав підозрюваного, обвинуваченого [350, с. 138–145].  

 

2.4. Запит про надання міжнародної правової допомоги, екстрадиція, 

міжнародний розшук у спеціальному кримінальному провадженні 

 

Міжнародна боротьба зі злочинністю має свій специфічний зміст, який 

включає узгоджені між державами заходи щодо: 1) встановлення на міжнародно-

правовому рівні злочинності та караності певних суспільно-небезпечних діянь та 

уніфікації на цій основі національного кримінального законодавства – 

криміналізації міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру; 

2) розробки та укладання міжнародних договорів та інших документів, які б 

регламентували організацію та процесуальні основи діяльності органів 

міжнародної юстиції, міжнародних правоохоронних організацій, інших органів, а 

також безпосередньо боротьбу зі злочинністю; 3) створення та формування на 

договірній або міжнародно-правовій основі органів міжнародної юстиції, 

міжнародних правоохоронних організацій та органів; 4) попередження злочинів, які 

готуються; 5) надання правової допомоги в сфері кримінального судочинства; 

6) діяльність міжнародних судів (трибуналів) та інших органів міжнародної 

кримінальної юстиції; 7) виконання кримінальних покарань, призначених 

міжнародними судами (трибуналами), іншими органами міжнародної юстиції, а 

також вироками іноземних судів; 8) постпенітенціарний вплив; 9) цілеспрямоване 

формування стандартів попередження злочинності та поводження із 

правопорушниками, координація діяльності в боротьбі зі злочинністю на 
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міжнародному рівні; 10) надання матеріальної, професійно-технічної та іншої 

допомоги у боротьбі із злочинністю [33, с. 14]. 

У ч. 1 ст. 542 КПК України передбачено, що міжнародне співробітництво під 

час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою 

надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання 

окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 

тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі 

засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть 

бути передбачені інші, ніж у кодексі, форми співробітництва під час кримінального 

провадження. 

Отже, КПК України у межах категорії «міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження» визначає поняття міжнародної правової допомоги, 

екстрадиції, передачі (прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших 

питань.  

Питання міжнародного співробітництва у кримінальному судочинстві активно 

вивчаються та досліджуються, відтак напрацьовано змістовний науковий матеріал, 

звернення до якого дозволить сформувати уявлення про нормативно-правове 

регулювання міжнародного співробітництва, проблеми його здійснення, зокрема і у 

СКП.  

Так, міжнародне співробітництво визначають як міждержавну форму 

співробітництва у протидії злочинності, що здійснюється на підставі міжнародних 

угод, або на засадах взаємності, між компетентними органами держав у вигляді і 

запиту на проведення кримінальних процесуальних або інших дій [119, с. 78]. 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства можна 

визначити як взаємодію слідчого, прокурора і суду відповідно до вимог 

кримінального процесуального законодавства у порядку і на умовах, передбачених 

міжнародними договорами України або на основі взаємності, погоджену з 

компетентними органами і посадовими особами іноземних держав або 

міжнародних організацій [244, с. 188]. 
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Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження – це 

врегульована міжнародними договорами та внутрішньодержавним кримінальним 

процесуальним законодавством, заснована на принципі взаємності різноманітна за 

напрямами і формами взаємодія правоохоронних і судових органів України з 

відповідними компетентними органами держав або міжнародних організацій. Воно 

здійснюється на всіх стадіях кримінального процесу, спрямоване на вирішення 

загальних завдань кримінального провадження, пов’язане з розслідуванням, 

розглядом і вирішенням кримінальних проваджень, а також виконанням прийнятих 

процесуальних рішень, захистом прав та законних інтересів осіб, що беруть участь 

у кримінальному судочинстві [146, с. 151]. 

Правову основу міжнародного співробітництва під час кримінального 

провадження становлять: 

1)міжнародні угоди про співробітництво ратифіковані Україною (Європейська 

конвенція про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими 

правопорушниками від 30 листопада 1964 року і ратифікована Україною 22 вересня 

1995 року: Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 

16 травня 2005 року і ратифікована Україною 16 січня 2008 року); 

2)інші міждержавні багатосторонні договори, ратифіковані Україною, що 

містять елементи правової допомоги (Конвенція ООН про незастосування строку 

давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства від 26 листопада 1968 року, 

ратифікована Україною 25 березня 1969 року; Міжнародна конвенція ООН про 

боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року і ратифікована 

Україною 12 вересня 2002 року); 

3)двосторонні договори про правову допомогу у кримінальних справах із 

країнами як ближнього, так і далекого зарубіжжя (Договір між Україною та 

Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах від 23 вересня 1996 року; 

Договір між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах від 10 лютого 2000 року); 
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4)міжвідомчі договори про правову допомогу у кримінальних справах із 

країнами як ближнього, так і далекого зарубіжжя (Угода між Генеральною 

прокуратурою України і міністерством юстиції Республіки Польща на виконання 

статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року); 

5)рішення Європейського суду з прав людини (справа «Новік проти України», 

заява No 48068/06, рішення від 18 грудня 2008 року; справа «Ахмадпур проти 

Туреччини», заява No 12717/08, рішення від 15 червня 2010 року); 

6)нормативно-правові акти, які регулюють порядок і процедуру здійснення 

міжнародного співробітництва у кримінальному процесі України (КПК України, 

КК України, закони, накази, інструкції). 

За відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога 

чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи 

запитано на засадах взаємності [144, c. 8]. 

Науковці визначають принципи міжнародного співробітництва: першу групу 

принципів складають основні (загальні) принципи, що характеризуються 

спільними, загальновизнаними положеннями, дія яких поширюється на всю сферу 

міжнародного права. До другої ‒ спеціальні (галузеві) принципи, які 

характеризуються більш вузькою сферою застосування, обумовленою специфікою 

предмета міжнародно-правового регулювання. До загальних принципів можна 

віднести незастосування сили або погрози силою; мирне вирішення міжнародних 

спорів; невтручання у внутрішні справи інших держав; міжнародне 

співробітництво; рівноправність і самовизначеність народів; суверенна рівність 

держав; добросовісне виконання зобов'язань в міжнародному праві; повага прав 

людини; недоторканність кордонів; територіальна цілісність. Особливістю цих 

принципів є їх закріплення в Статуті ООН та Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між 

державами [165, с. 371].  
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У Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з питань 

взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі 

(прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного 

судового співробітництва у кримінальному провадженні під час судового 

провадження зазначено, що обсяг правової допомоги, порядок зносин, вимоги щодо 

форми й змісту запиту (доручення, прохання, клопотання), а також особливості 

виконання запитів визначаються положеннями міжнародного договору України, 

який діє у відносинах між Україною з відповідною іноземною державою, та 

Кримінальним процесуальним кодексом України [202]. 

Заяви та застереження, висловлені державами щодо міжнародного договору, є 

його невід’ємною частиною. Під час застосування багатостороннього 

міжнародного договору України його положення діють з урахуванням заяв і 

застережень України, висловлених у законі під час ратифікації чи приєднання, та 

заяв і застережень відповідної іноземної держави [202]. 

Посилання на міжнародний договір України в запиті (дорученні, проханні, 

клопотанні) є обов’язковим, крім випадків, коли запит складається на основі 

принципу взаємності [202]. 

Зі змісту КПК України убачається, що до форм міжнародного співробітництва 

віднесено:  

‒ міжнародну правову допомогу; 

‒ видачу осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадицію); 

‒ кримінальне провадження у порядку перейняття; 

‒ визнання та виконання вироків іноземних держав та передача засуджених 

осіб. 

У спеціальній літературі пропонують більш деталізований перелік форм 

міжнародного співробітництва, наприклад:  

1) надання взаємної правової допомоги під час кримінального провадження; 

2) видача фізичних осіб, що вчинили кримінальні правопорушення, для 

притягнення до кримінальної відповідальності або виконання вироку; 
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3) передача засуджених до позбавлення волі для подальшого відбування 

покарання у державі їх громадянства або постійного місця проживання; 

4) обмін оперативною, правовою або іншою інформацією; 

5) виконання доручень з міжнародного розслідування; 

6) забезпечення прав і свобод громадян певної держави при здійсненні 

кримінального правосуддя в іншій державі; 

7) підготовка кадрів, обмін досвідом роботи правоохоронних органів різ-них 

держав у боротьбі з міжнародною злочинністю; 

8) надання експертних та консультативних послуг, спеціальних науково-

технічних засобів та здійснення іншої матеріально-технічної допомоги; 

9) спільне вивчення проблем злочинності та боротьби з нею, прогнозування та 

програмування цієї діяльності; 

10) участь в офіційних заходах (конгресах, нарадах) та науково-технічних 

конференціях (семінарах, симпозіумах), що обговорюють проблеми міжнародного 

співробітництва у попередженні злочинності [260 с.342]. 

Законодавець не встановлює особливостей щодо міжнародного 

співробітництва при здійсненні СКП, проте фахівці звертають увагу на певні 

практичні аспекти, що пов’язані з реалізацією деяких його форм.  

І.І. Сливич зазначає, що згідно з Європейською конвенцією про видачу 

правопорушників підставами до відмови у видачі є політичний характер вчиненого 

особою правопорушення, можливість застосування до неї смертної кари. 

Національні закони також визначають можливості відмови в екстрадиції, 

законодавство деяких країн (наприклад, Португалії) забороняє екстрадицію у 

випадку можливого призначення не лише смертної кари, а й довічного ув'язнення; 

екстрадиційні закони Швеції та Ісландії доповнюють підстави відмови віком особи 

або станом її здоров'я. 

У свою чергу Конвенція про захист прав людини і основних свобод, Статут 

Міжнародного кримінального суду (п. 1d ст. 67), Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права (п. 3d ст. 14), передбачають право обвинуваченого 
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на справедливий судовий розгляд та право бути судимим за умов особистої 

присутності. В цих документах особиста присутність на судовому процесі особи 

розглядається як фундаментальна гарантія на справедливий розгляд справи, при 

загальному негативному ставленні до заочного розгляду кримінальних справ, що 

пов'язано з можливими зловживаннями у ході заочного провадження. 

Саме тому, згідно зі ст. 3 Другого додаткового протоколу від 17 березня 1978 

року до Європейської конвенції про захист прав людини зазначено, що не можна 

видавати особу, якщо вона вже засуджена заочно, а в Типовому договорі ООН про 

екстрадицію передбачено, що видача не дозволяється, якщо судове рішення 

винесено заочно, а засуджена особа не мала достатньої можливості для 

забезпечення свого захисту і не мала, або не буде мати можливості для проведення 

повторного слухання справи в її присутності (ст. 3g). 

У той же час у преамбулі Резолюції 75 (11) Комітету Міністрів Ради Європи 

наголошується, що, незважаючи на те, що присутність обвинуваченого при 

розгляді справи в суді є надзвичайно важливою можливість спрощення розгляду 

без слухання справи не повинна бути виключеною. В тексті Резолюції визначено, 

що справа не може бути розглянута, якщо обвинуваченому не було надано 

можливостей підготувати свій захист, якщо цій особі не вистачило часу, щоб 

з’явитися до суду в наслідку того, що вона не була сповіщена про час і місце 

судового засідання, якщо тільки не буде встановлено, що ця особа навмисно 

прагнула уникнути правосуддя [240, c. 286‒287]. 

Автор (І.І. Сливич) зазначає, що заочне провадження має сенс застосовувати в 

умовах, коли немає інших механізмів залучити обвинувачену особу до очного 

провадження, всі можливості в рамках міжнародної правової допомоги вичерпані 

[240, c. 288]. 

А. Шевчишен визначає проблеми використання міжнародної правової 

допомоги у провадженнях in absentia та пропонує способи їх вирішення: 

‒ у запитах про надання міжнародної правової допомоги з метою 

попередження затягування із виконанням міжнародного доручення доцільно 
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просити запитувану сторону надати таку допомогу у певні чітко визначені строки. 

Якщо такі строки визначені в кримінальному процесуальному законодавстві 

запитуваної сторони, то у запиті необхідно орієнтуватися на них, а якщо вони не 

визначені, то варто орієнтуватися на практику здійснення процесуальних дій 

слідчими у нашій державі. Для оптимізації міжнародного співробітництва у 

кримінальному провадженні у майбутньому під час укладення багатосторонніх та 

двосторонніх договорів про взаємну правову допомогу у кримінальних справах 

Міністерству закордонних справ України необхідно відстоювати включення 

нормативних приписів щодо строків виконання звернень про надання міжнародної 

правової допомоги та можливості і підстави їх зміни тільки за рішенням 

компетентного органу запитуваної сторони з обов’язковим інформуванням про це 

запитуючої сторони; 

– спеціальне досудове розслідування через можливість невизнання його 

процедур та результатів у окремих державах може вплинути на прийняття рішення 

компетентним органом такої запитуваної сторони щодо відмови у наданні 

міжнародної правової допомоги для збирання доказів шляхом проведення 

процесуальних дій. Під час досудового розслідування у разі ініціювання прийняття 

процесуальних рішень щодо спеціального досудового розслідування необхідно, 

коли відома держава, де перебуває оголошена у міждержавний та/або міжнародний 

розшук підозрювана особа, брати до уваги її кримінальне процесуальне 

законодавство і концентруватися спочатку на вирішенні питання щодо екстрадиції 

цієї особи без прийняття рішення про спеціальне досудове розслідування щодо неї. 

Якщо буде відмова в екстрадиції такої особи, тоді обґрунтованим і цілком 

виправданим буде звернення із клопотанням до слідчого судді щодо спеціального 

досудового розслідування у кримінальному провадженні. Для мінімізації ризиків 

відмови у наданні міжнародної правової допомоги під час спеціального досудового 

розслідування та в подальшому під час судового розгляду пропонуємо у ч. 2 

ст. 297-4 КПК України передбачити як один із критеріїв, які повинні бути враховані 

слідчим суддею під час ухвалення ним рішення щодо дозволу на здійснення 
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спеціального досудового розслідування, результати застосування заходів 

міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні та викласти цю 

норму у такій редакції: 

«2. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів 

для підозри особи, щодо якої подано клопотання, у вчиненні кримінального 

правопорушення, а також чи вичерпані всі можливості заходів міжнародного 

співробітництва у кримінальному провадженні для встановлення місцезнаходження 

цієї особи та виконання процесуальних дій, які необхідні для досудового 

розслідування» [324, с. 206‒207]. 

Підтримує позицію щодо необхідності вжиття усіх можливих заходів 

міжнародної правової допомоги задля екстрадиції як альтернативу СКП В.В. Зуєв і 

зазначає, що заочне провадження має розглядатися як альтернатива екстрадиції у 

разі, якщо держава фактично вичерпала можливості залучити особу, яка 

переховується за кордоном до участі у кримінальному провадженні. На користь 

цього підходу свідчить той факт, що у КПК України з’явилися норми, які 

визначають порядок спеціального провадження, коли провадження відбувається за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia), але при цьому має 

відповідати загальним засадам кримінального провадження, з урахуванням 

особливостей, встановлених законом (ч. 2 ст. 7 КПК)… Отже, український 

законодавець сприйняв негативне ставлення до судових процесів in absentia, що 

пов’язано з розумінням того, що заочні провадження тягнуть за собою можливість 

порушення права на справедливе судочинство. … В принципі, на нашу думку, ці 

гарантії можна вважати достатніми для того, щоб претендувати на видачу особи, 

навіть у разі, якщо рішення було ухвалено у спеціальному (заочному) провадженні. 

[68, 143]. 

Аналогічна теза була висловлена О.М. Дроздовим [51, с. 99]. 

Отже, фахівці цілком слушно визначають проблемні питання міжнародного 

співробітництва у СКП, серед яких тривалість та якість виконання запитів і 
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доручень, ризики, пов’язані із реалізацією заходів міжнародного співробітництва у 

СКП.  

У розвиток цих положень та з метою удосконалення інституту СКП хотілося б 

також звернутись до деяких питань екстрадиційної процедури у контексті 

дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого у СКП. 

Окремі аспекти, що стосуються прав підозрюваного, обвинуваченого на яких 

наголошують міжнародні документи були згадані раніше. Тут також потрібно 

звернутись до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 

де у ст. 16 зазначено, що будь-якій особі, у справі якої здійснюється провадження у 

зв'язку з будь-яким злочином, до якого застосовується ця стаття, гарантується 

справедливе поводження на всіх стадіях провадження, включаючи здійснення всіх 

прав і гарантій, передбачених внутрішнім законодавством Держави-учасниці, на 

території якої знаходиться ця особа. 

Ніщо в цій Конвенції не тлумачиться як таке, що встановлює зобов'язання 

видачі, якщо у запитуваної Держави-учасниці є істотні підстави думати, що 

прохання про видачу має на меті переслідування або покарання будь-якої особи з 

причини її статі, раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження або 

політичних переконань або що задоволення цього прохання завдало б шкоди 

становищу цієї особи через будь-яку із цих причин [90]. 

У цитованому документі окремо наголошено на нормах внутрішнього права, 

яке в Україні передбачає, що  зміст та форма кримінального провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) повинні відповідати 

загальним засадам кримінального провадження з урахуванням особливостей, 

встановлених законом. Сторона обвинувачення зобов’язана використати всі 

передбачені законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи 

обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю 

спілкування, невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia) (ч. 2 

ст. 7 КПК України). 
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У Керівництві ООН з питань взаємної правової допомоги і екстрадиції 

зазначено, що при вирішенні питання про екстрадицію особи, що була засуджена 

заочно і її екстрадиція запитується для відбуття покарання державам слід 

враховувати наступні фактори: 

чи було згаданій особі відмовлено в праві на справедливий суд в ході 

слухання? 

чи приймала особа, яка розшукується значну участь у своєму захисті? 

чи буде згаданої особі надано можливість оскаржити вердикт після 

повернення в запитуючій державі? 

чи може запитуюча держава погодитися на проведення повторного слухання? 

Ось два приклади вирішення питання про те, чи погоджуватися на 

екстрадицію або відмовити в проханні про екстрадицію, яка ґрунтується на вироку, 

винесений після закінчення заочного судового розгляду. 

• Розшукуваний злочинець, будучи за професією адвокатом, сховався від 

правосуддя запитуючої Держави до пред'явлення йому звинувачень, знаючи, що 

його арешт неминучий. Він був засуджений заочно. Було підтверджено, що в ході 

заочного судового розгляду він підтримував контакти з призначеним судом 

захисником. В даному випадку не було знайдено ніяких юридичних перешкод для 

його екстрадиції. 

• В іншій справі був доказ того, що розшукуваний злочинець нічого не знав 

про пред'явлені йому звинувачення або про суд, який відбувся над ним заочно. 

Призначений судом захисник розшукуваної особи поступово вичерпав його право 

оскарження, а внутрішнє законодавство запитуючої держави не допускало 

проведення нового судового розгляду. В даному випадку в проханні про 

екстрадицію було відмовлено [226, с. 53]. 

Ці положення сформульовані із урахуванням норм міжнародного 

законодавства, що стосуються процедури in absentia та практики ЄСПЛ. 

Національна правозастосовна практика також орієнтована на них.  
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Отже, для успішної реалізації екстрадиційної процедури щодо осіб, які 

ухиляються від відповідальності має значення вжиття низки організаційно-

тактичних заходів, що включають здійснення усіх можливих дій задля екстрадиції 

до застосування процедури in absentia. Особливо важливе значення має 

підтвердження дій запитуючої сторони щодо отримання прав підозрюваного, 

обвинуваченого, що включають інформацію про належне повідомлення особи про 

кримінальне провадження, забезпечення права на захист, дотримання інших прав. 

Зі змісту цих заходів має убачатись як саме вони впливають обсяг прав 

підозрюваного, обвинуваченого, що сприятиме формуванню об’єктивної позиції 

щодо можливості екстрадиції.  

Ці вимоги є актуальними і для випадку запиту про екстрадицію, якщо 

здійснюється СКП. У такому разі потребує ретельного вивчення законодавство 

запитуваної держави зокрема у частині допустимості процедури in absentia за 

внутрішнім правом та/або видачі осіб, до яких вона була застосована, у окремих 

випадках може бути доцільним звернення до компетентних органів цієї держави із 

повідомленням про намір екстрадиційного запиту у провадженні in absentia і 

висловлення прохання зазначити про вимоги та умови, яких має дотриматись 

запитуюча сторона. Це дозволить зробити об’єктивний висновок про характер, 

обсяг процедурних можливостей і процесуальних обов’язків щодо співробітництва 

у конкретній справі за наявних обставин.  

У цьому контексті потрібно звернутись до рішень ЄСПЛ, у яких 

сформульовано правову позицію щодо питань міжнародного співробітництва. 

У рішенні по справі «Гюзельюртлу та інші проти Кіпру та Туреччини» ЄСПЛ 

висловився про обов'язки Договірних держав щодо міжнародної співпраці. 

Європейський Суд вважає, що стаття 2 може вимагати від обох держав 

двостороннього зобов'язання співпрацювати, одночасно маючи на увазі 

зобов'язання звертатися за допомогою і обов'язок надавати допомогу. Характер і 

обсяг цих зобов'язань неминуче залежатимуть від обставин кожного конкретного 

випадку [54] ... 
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Зацікавлені держави повинні вжити будь-які розумні кроки, які вони можуть, 

для співпраці, сумлінно використовуючи наявні у них можливості відповідно до 

застосовних міжнародних документів про взаємну правову допомогу і 

співробітництво у кримінальних справах [54]. ... Таким чином, процедурне 

зобов'язання співпрацювати відповідно до статті 2 слід тлумачити в світлі 

міжнародних договорів або угод, які можна застосувати між зацікавленими 

Договірними Державами, після максимально можливого спільного і гармонійного 

застосування Конвенції і цих документів, що не повинно призводити до конфлікту 

або протистояння між ними [54]... у цьому контексті процедурне зобов'язання 

співпрацювати буде порушено лише щодо держави, яка повинна домагатися 

співпраці, якщо вона не зможе задіяти належні механізми співробітництва в рамках 

відповідної міжнародної угоди; і по відношенню до запитуваної Держави, якщо 

вона не відповіла належним чином або не змогла посилатися на законну підставу 

для відмови у співпраці, запитуваної держави і відповідно до цих документів [54]. 

Застосувавши ці принципи до конкретного контексту екстрадиції і 

підтримуючи висновок про порушення обов'язку співпрацювати з боку Туреччини, 

Суд з інтересом зазначив, що зобов'язання співпрацювати відповідно до статті 2 

слід розглядати в світлі Європейської конвенції про видачу (зокрема, відповідно до 

її статті 18) і, отже, має передбачати для держави зобов'язання розглядати і 

надавати мотивовану відповідь на будь-який запит про видачу від іншої [54]. 

Суд взяв до уваги особливий характер справи: обов'язок співпрацювати 

зачіпала Договірної Держави і де-факто суб'єкт, що знаходиться під ефективним 

контролем іншої Договірної Держави. 

У такій ситуації і під час відсутності офіційних дипломатичних відносин між 

двома Договірними Державами, Суду може знадобитися вивчити неофіційні або 

спеціальні канали співробітництва, що використовуються зацікавленими 

державами поза механізмів співпраці, передбачених відповідними міжнародними 

договорами, в той же час керуючись положеннями цих договорів як виразом норм і 

принципів, застосовуваних у міжнародному праві. Це змусило Суд розглянути 



181 

 

питання про те, чи прийняли Кіпр і Туреччина все розумні заходи для співпраці 

один з одним в рамках посередництва Збройних сил ООН з підтримання миру на 

Кіпрі, а також в світлі положень Європейської конвенції про видачу і Європейської 

Конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (Конвенції Ради 

Європи, ратифіковані обома державами-відповідачами), незалежно від того, чи 

застосовуються ці договори до конкретних обставин справи і ситуації на півночі 

Кіпру [54]. 

У справі «Romeo Castaño v. Belgium» Суд у контексті визначення ступеня і 

обсягу процесуального зобов’язання в рамках міжнародного співробітництва 

(європейський ордер на арешт) по конкретній справі визначив наступні критерії:  

правильність, повнота, обґрунтованість відповіді на запит про співпрацю у 

тому числі дотримання презумпції дотримання прав особи, що видається ( у 

випадку відмови у видачі, держава має надати обґрунтування реальної загрози 

правам особи у країні в яку здійснюється видача; 

чи ґрунтується відмова від співпраці на законних підставах, що передбачає 

об’єктивний аналіз ситуації, зокрема щодо умов тримання під вартою. Такий аналіз 

може включати запит додаткової інформації про режим тимчасового тримання, 

його місце і умови з метою з’ясувати чи існує реальний, конкретний ризик 

порушення Конвенції у випадку видачі. 

Суд також зазначив, що механізм взаємного визнання не повинен 

застосовуватись автоматично і механічно на шкоду основоположним правам [367].  

Наведене дає підстави наголосити, що національні органи мають приділяти 

пильну увагу питанням дотримання прав особи у випадку її видачі, що передбачає 

надання повної і об’єктивної інформації про умови перебування такої особи під 

юрисдикцією запитуючої країни та гарантії дотримання її прав.  

Різні позиції щодо можливості екстрадиції зумовлені особливостями 

правового регулювання, правозастосовної практики.  
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На даний момент склалися три основні системи екстрадиції: європейсько-

континентальна, англо-американська система країн загального права і змішана [35, 

с. 38]. 

В рамках цих систем прийнято виділяти окремі моделі екстрадиції. Наприклад, 

раніше в європейсько-континентальній системі окремо виділяли моделі, характерні 

для Бенілюксу, Скандинавії і країн Східної Європи. Зараз для цієї системи 

характерні в основному дві моделі ‒ екстрадиція за єдиними правилами Євросоюзу 

(для країн-учасниць Євросоюзу) і екстрадиція, здійснювана на підставі традиційних 

процедур з урахуванням особливостей національного законодавства окремих країн 

(деякі країни Скандинавії, Росія). У країнах загального права виділяють моделі, 

характерні для країн Британської співдружності (Великобританії, Австралії та 

деяких країн колишніх британських колоній) і для країн північно-американського 

континенту (США і Канади). Змішана система (або «французька») застосовується в 

таких країнах, як Франція, Італія і Туреччина [35, с. 38]. … Принципова відмінність 

європейсько-континентальної системи полягає в тому, що процедура видачі носить 

адміністративний характер [35, с. 38]. …  Іншими словами, для цієї системи не 

потрібна перевірка обґрунтованості пред'явленого обвинувачення видається особі, 

прийняття остаточного рішення належить компетентному органу ‒ уряду або 

Мін'юсту (прокуратурі). По суті, для позитивного вирішення питання в цьому 

випадку потрібно лише правильно складений запит і докази того, що 

обвинувачений і запитувана особа ‒ один і той же суб'єкт. Причини такого порядку 

полягають в тому, що європейські країни не видають своїх громадян, а видають 

лише іноземців, що також є ще однією сутнісною рисою континентально-

європейської системи екстрадиції [35, с. 38]. 

Англо-американська система, навпаки, передбачає обов'язкову судову участь у 

вирішенні питання про екстрадицію запитуваної особи. При цьому видача можлива 

лише на підставі дослідження судом достатності підстав і незаперечності доказів, 

які викривають особу у вчиненні злочину. Під достатністю підстав розуміється 
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«достатність доказів для того, щоб поза розумним сумнівом впевнитись у тому, що 

перед судом особа, яка дійсно скоїла злочин» [35, с. 38]. 

Міжнародні стандарти не допускають екстрадицію особи, якщо судове 

рішення було винесено в запитуючій Державі in absentia (заочно), без достатніх 

гарантій забезпечення явки особи і без можливості перегляду справи в разі його 

повернення.  

Виняток за ознакою розгляду справи in absentia передбачено іспанським 

законодавством. Німеччина застосовує аналогічний принцип в рамках спеціального 

правила, виходячи з того що в самій країні не допускається заочний розгляд 

справи. Французьке та італійське законодавство не містять окремого положення 

про заборону екстрадиції за ознакою заочного розгляду справи, хоча обидві країни 

забороняють екстрадицію при загрозі порушення права на справедливий судовий 

розгляд в країні призначення. Кримінальне право Італії допускає розгляд справи in 

absentia, але передбачає право на його перегляд після повернення засудженої особи 

[264]. 

Потрібно констатувати, що у наукових працях вкрай мало уваги приділяється 

питанням міжнародного співробітництва у СКП, у той час, як вони є надзвичайно 

актуальними. Убачається, що вирішенню низки нагальних проблем сприятиме 

цільове дослідження цієї проблематики, що передбачає доцільність виокремлення 

його як окремого наукового напряму [357, с. 327‒333]. 

У цій роботі ми приділили увагу не всім, а лише деяким проблемам 

міжнародного співробітництва у СКП, серед яких ‒ здійснення міжнародного 

розшуку, адже до цього питання правозастосовувачі звертаються у кожному 

випадку здійснення СКП. 

Оголошення у міжнародний розшук підозрюваного, обвинуваченого ‒ одна зі 

складних проблем спеціального кримінального провадження (СКП), це стосується 

як нормативного регулювання цієї діяльності, так і практичної реалізації 

законодавчих приписів. 
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Вимога оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний 

розшук, передбачена ч. 2 ст. 297-1 КПК України як підстава для здійснення СДР, 

що вимагає від суду з’ясування та підтвердження цього факту. 

Відповідно до п. 4. ч. 1. ст. 297-2 КПК України, клопотання слідчого, 

прокурора про здійснення СДР має містити відомості щодо оголошення особи у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

У ст. 323 КПК України передбачено, що судовий розгляд може здійснюватись 

за відсутності обвинуваченого (спеціальне судове провадження) і серед підстав 

зазначено оголошення у міждержавний та/або міжнародний розшук (ч. 3 ст. 323 

КПК України). 

Таку ж вимогу законодавець передбачив у випадку обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого (ч.6 ст. 193 КПК України). 

Як відомо, виокремлюють три види розшуку:  

1) державний, внутрішній (внутрішньодержавний, на території держави, у 

межах держави); 

2) міждержавний розшук осіб ‒ комплекс оперативно-розшукових, пошукових, 

інформаційно-аналітичних та інших заходів, спрямованих на виявлення, 

затримання і взяття під варту з метою видачі або здійснення кримінального 

переслідування осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства або суду і 

ухиляються від відбування кримінального покарання; встановлення місця 

знаходження осіб, які ухиляються від виконання рішення судів за позовами; 

встановлення місця знаходження осіб, зниклих без вести або втратили зв'язок з 

родичами; встановлення особи людини, яка не здатна повідомити про себе 

установчі дані; встановлення особи людини по невпізнаному трупу, а також 

надання інформації про всі категорії розшукуваних і встановлюваних осіб, які 

перебувають за межами держави-ініціатора розшуку, але на територіях Сторін [50]. 

У різних джерелах зазвичай визначають поняття міждержавного розшуку із 

урахуванням цієї норми:  
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‒ міждержавний розшук – це комплекс розшукових та оперативно-розшукових 

заходів, що здійснюються на території  країн-учасниць СНД за ініціативою 

правоохоронних органів однієї із зазначених країн з метою отримання інформації 

про ймовірне місцезнаходження безвісно зниклих людей, які переховуються від 

слідства, суду, виконання вироку, установлення особи невпізнаного трупа [9, 

с. 136]; 

‒ міждержавний розшук – це комплекс розшукових та оперативно-розшукових 

заходів, що здійснюються на території країн–учасниць СНД за ініціативою 

правоохоронних  органів однієї із зазначених країн з метою  отримання інформації 

про ймовірне місцезнаходження безвісно зниклих людей, виявлення, арешту та 

видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від слідства, суду, виконання вироку, 

установлення особи невпізнаного трупа [139, с. 12]; 

‒ комплекс оперативно-розшукових, пошукових, інформаційно-довідкових та 

інших заходів, спрямованих на виявлення з метою подальшого арешту та видачі 

(екстрадиції) осіб, що розшукуються та перебувають за межами держави-ініціатора 

розшуку, але у межах територій держав-учасниць СНД [113, с. 120–122; 6, 

с. 487‒493].  

Зважаючи, що дію Угоди про обмін інформацією у сфері боротьби зі 

злочинністю від 22 травня 2009 року було припинено на підставі постанови КМУ 

№ 44 від 2 лютого 2015 року, міждержавний розшук осіб, які переховуються на 

території країн СНД не здійснюється, такі особи оголошуються у міжнародний 

розшук. 

3) міжнародний розшук ‒ це комплекс розшукових, інформаційно-довідкових 

та інших заходів, що здійснюються НЦБ Інтерполу на території держав-учасниць 

МОКП – Інтерпол відповідно до норм міжнародного права, а також відповідно до 

чинного законодавства України з метою отримання інформації про 

місцезнаходження безвісти зниклих людей, особи невпізнаного трупа, виявлення, 

арешту і видачі (екстрадиції) осіб, які переховуються від слідства, суду та 

виконання вироку [9, с. 136]; 
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‒ міжнародний розшук злочинців – це розшукові дії, які проводяться за 

межами території держави, де було вчинено злочин. У такому розшуку беруть 

участь декілька держав, принаймні більше двох. Такі заходи реалізуються поліцією 

на території своєї держави власними силами з дотриманням національних законів 

та відомчих інструкцій. Провідну роль у такому розшуку відіграє Інтерпол. 

Система співробітництва поліції різних країн, що склалася в Інтерполі, дозволяє 

здійснювати пошук злочинців у широких масштабах, а також сприяє прискоренню 

процедур підготовки документів, необхідних для дотримання судових 

формальностей у справах щодо видачі. Інтерпол виконує координуючу роль, але 

завжди наголошує на необхідності укладання двосторонніх та багатосторонніх 

договорів про надання правової допомоги між державами [7, с. 176‒177]; 

‒ міжнародний розшук ‒ регламентований нормами національного та 

міжнародного права комплекс оперативно-розшукових, інформаційно-довідкових, 

пошукових, адміністративно-перевірочних заходів та слідчих (розшукових) дій і 

негласних слідчих (розшукових) дій, що здійснюються за запитами спеціально 

уповноважених органів держав силами правоохоронних органів запитуваних країн 

та координуються Міжнародною організацією кримінальної поліції ‒ Інтерпол з 

метою встановлення місця знаходження оголошених в розшук осіб [146, с. 43‒44]. 

Відтак, підставою для здійснення СДР щодо вимоги оголошення особи у 

розшук, залишається оголошення у міжнародний розшук, адже, як було зазначено, 

міждержавний розшук наразі не здійснюється. 

Отже, повертаючись до питання міжнародного розшуку, у порядку ст. 297-1 

КПК України слідчий, прокурор зобов’язані довести, що особу оголошено у 

міжнародний розшук.  

До набуття чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Офісу 

Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства 

юстиції України. № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17 серпня 2020 року «Про 

затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами 
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України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – 

Інтерпол» [201], відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України, 

Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету 

у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби 

України, Державної податкової адміністрації України «Про затвердження 

Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей 

НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті і розслідувані злочинів» 

(втратив чинність), міжнародний розшук з використанням каналів та можливостей 

Інтерполу здійснювався у випадку наявності вірогідних даних про виїзд 

розшукуваної особи в інші країни, якими можуть бути: наявність у такої особи 

закордонного паспорта, повідомлення органів Держкомкордону України про 

реєстрацію перетинання нею кордону, поштове листування, пояснення свідків 

тощо. 

Міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України 

підлягали особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної 

відповідальності та відбуття покарання за злочини, за які згідно з чинним 

законодавством або судовим вироком, що набув законної сили, передбачене 

(призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше шести 

місяців [200].  

Механізм оголошення особи в розшук в рамках Інтерполу може мати певні 

відмінності в різних країнах-членах в залежності від особливостей їх національного 

законодавства. В Україні ж стадії цього процесу виглядають наступним чином:  

1) у разі, якщо у компетентного правоохоронного органу є підстави вважати, 

що особа, яка проходить по справі (в більшості випадках це є обвинувачений чи 

засуджений, але необов’язково) перебуває за межами нашої країни, в такому разі 

посадова особа цього органу (Нацполіції, прокуратури, СБУ та ін.) направляє запит 

до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції, що, як 

вже зазначалось вище, виконує функції НЦБ Інтерполу в нашій країні [71]  
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2) після отримання такого запиту співробітники НЦБ здійснюють первинну 

перевірку на предмет правильності його оформлення й відповідності 

національному та міжнародному законодавству [71];  

3) за результатами цієї перевірки НЦБ пересилає запит вже до Генерального 

секретаріату Інтерполу. Однак у разі невідповідності цього запиту вищезазначеним 

критеріям ЦНБ має право зупинити його або взагалі відмовити у виконанні [71];  

4) Генеральний секретаріат здійснює повторну перевірку запиту;  

5) у разі успішного проходження цієї перевірки Генеральний секретаріат 

публікує оголошення в розшук запитуваної особи, повідомляючи при цьому всі 

країни-учасниці Інтерполу [71]; 

6) після, у разі встановлення місцезнаходження та затримання особи (у 

випадку з обвинуваченим чи засудженим), компететний орган країни) перебування 

цієї особи (в Україні – суд) приймає рішення стосовно її екстрадиції державі, яка 

здійснила запит щодо неї [71]. 

Повідомлення щодо оголошення в розшук публікується у вигляді так званої 

«картки» (notice), яка, до речі, може бути не лише інструментом міжнародного 

розшуку, а й способом обміну інформацією. За загальним правилом «картки» не 

підлягають оприлюдненню, проте це є можливим виключно за дозволом держави, 

яка здійснила запит. Таким чином, більшість з «карток» є непублічними, а ту 

решту, яким все ж таки було надано розголосу, розміщуються на офіційному сайті 

Інтерполу [71].  

Слід додати, що, окрім «карток» (notices), в рамках Інтерполу існує ще один 

механізм міжнародного розшуку особи, який має назву «розсилка» (diffusion). Його 

характерною особливістю є те, що «розсилка» спрямовується від НЦБ 

безпосередньо до інших країн-членів, оминаючи Генеральний секретаріат, й, при 

цьому, вона не підлягає оприлюдненню. Таким чином, diffusions є менш 

формальними, але, як і notices, вони так само мають відповідати Конституції 

Інтерполу [322].  

https://www.interpol.int/
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Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Офісу 

Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства 

юстиції України. № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17 серпня 2020 року «Про 

затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами 

України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – 

Інтерпол» [201], уповноважений підрозділ запитує публікацію Генеральним 

секретаріатом Інтерполу Червоного оповіщення щодо осіб, які розшукуються з 

метою їх затримання, арешту, обмеження свободи пересування та подальшої видачі 

(екстрадиції) в Україну. 

Публікація Червоного оповіщення запитується за таких умов [201]: 

вчинене особою діяння кваліфіковано як злочин відповідно до Кримінального 

кодексу України [201]; 

особу в установленому законодавством порядку оголошено в розшук 

правоохоронними органами України: 

для притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, за який 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше 

двох років [201]; 

для виконання вироку, яким особу засуджено до позбавлення волі на термін 

щонайменше шість місяців, або якщо невідбута особою частина покарання 

становить не менше шести місяців [201]. 

Для запиту публікації Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного 

оповіщення правоохоронний орган України надсилає уповноваженому підрозділу 

формуляр для запиту публікації Червоного оповіщення (додаток 1), а також таку 

інформацію та документи [201]: 

стислий і зрозумілий опис злочину, вчиненого особою, яка розшукується, 

зокрема час, місце, спосіб та інші суттєві обставини вчинення злочину (друкований 

текст обсягом до однієї тисячі знаків, у тому числі в перекладі на одну з робочих 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#n312
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мов Інтерполу), а також інформацію про особисту участь особи у вчиненні 

злочину, мотиви, з яких його вчинено, та завдану шкоду[201]; 

положення статті Кримінального кодексу України, за якою кваліфікується 

злочин [201]; 

відомості про максимально можливе покарання, передбачене статтею 

Кримінального кодексу України, призначене судом покарання або невідбуту 

частину покарання відповідно до вироку суду [201]; 

місцезнаходження за кордоном особи, яка розшукується, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України (за наявності), або дані, 

які вказують на можливе перебування за кордоном особи, яка розшукується 

(підтверджена інформація про виїзд особи, яка розшукується, за межі України або 

про наявність в особи родинних та інших зв'язків за межами України тощо) [201]; 

завірену копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань; 

завірену копію письмового повідомлення про підозру або обвинувального акта 

(у тому числі в перекладі на одну з робочих мов Інтерполу); 

завірену копію постанови про оголошення розшуку особи (постанови про 

зупинення досудового розслідування) [201]; 

завірену копію ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою (у тому числі в перекладі на одну з робочих мов 

Інтерполу) на стадії досудового розслідування [201]; 

завірені копії ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою та ухвали про оголошення розшуку особи (у тому числі в перекладі на 

одну з робочих мов Інтерполу) на стадії судового розгляду [201]; 

завірену копію обвинувального вироку суду, яким особу засуджено до 

позбавлення волі, з підтвердженням набуття ним законної сили (у тому числі в 

перекладі на одну з робочих мов Інтерполу), на стадії виконання вироку [201]; 

завірену копію документа, що підтверджує громадянство, посвідчує особу чи її 

спеціальний статус, або заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру [201]; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14


191 

 

відомості про можливі варіанти транслітерації прізвища, імені, по батькові 

особи, яка розшукується, та можливі варіанти їх написання іноземними мовами 

[201]; 

копію доручення Держприкордонслужбі щодо розшуку в пунктах пропуску 

особи, яка розшукується [201]; 

фотозображення особи, яка розшукується, із зазначенням можливої дати 

фотографування [201]; 

копію дактилоскопічної карти (за наявності) [201]; 

ДНК-профіль згідно з додатком 2 до цієї Інструкції (за наявності) [201]. 

Запит про публікацію Генеральним секретаріатом Інтерполу Червоного 

оповіщення надсилається уповноваженим підрозділом за умови його погодження із 

центральним органом України щодо видачі особи (екстрадиції) і повідомлення ним 

про намір надіслати запит про видачу (екстрадицію) особи, яка розшукується, у разі 

її арешту, затримання чи встановлення місцезнаходження на території іноземної 

держави [201]. 

Як убачачається, нова редакція Наказу вже не містить словосполучення 

«міжнародний розшук», що пердбачувано ускладнить правозастосування, 

принаймні, у частині узгодженості з КПК України.  

На практиці встановлення (доведення) факту оголошення в міжнародний 

розшук викликає складності, зокрема щодо визначення моменту, з якого 

вважається, що особа оголошена у міжнародний розшук.  

Для СКП актуальним є питання чи достатньо тільки постанови про 

оголошення особи у міжнародний розшук або ж потрібне підтвердження 

здійснення міжнародного розшуку.  

Ця проблема актуалізувалась після відомих випадків припинення 

міжнародного розшуку низки колишніх високопосадовців, які доводили, що їх 

переслідування в Україні відбувається з політичних мотивів. Наприклад, файл 

щодо розшуку екс-заступника міністра доходів і зборів було видалено з бази 

Інтерполу оскільки «Комісія (з контролю файлів Інтерполу ‒ курсив наш, Д.Ш.) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-20#n415
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встановила, що хоча правопорушення, передбачене загальним правом були вчинені 

ним під час здійснення політичних повноважень заступника міністра доходів і 

зборів, Комісія також встановила, що Робочий апарат Укрбюро Інтерполу не надав 

доказів, які б підтверджували наявність особистої вигоди від вчинення зазначених 

діянь. Таким чином, Комісія вважає, що у даному випадку політична складова 

переважає складову кримінального правопорушення за загальним правом» [320].  

Як зазначає В. Фаринник, за результатами проведеного аналізу, основними 

типовими ситуаціями, що призводять до видалення відомостей, названі такі: 

‒ використання «синіх оповіщень», опублікування яких не потребує чинних 

ордерів на арешт, а також будь-яких інших відомостей з обліку Інтерполу як 

аргументів для доведення того, що особу розшукують на міжнародному рівні; 

‒ унесення клопотань та іноді опублікування «червоних оповіщень» або 

циркулярних повідомлень за відсутності документа, який відповідає ордеру на 

арешт (у деяких випадках на основі повідомлення про підозру або ухвали про 

привід, термін дії якої має чіткі межі), адже потім це використовується як доказ 

того, що особу (заявника) розшукують на міжнародному рівні, задля винесення 

ухвали, що відповідає ордеру на арешт, із подальшим оновленням зазначеного 

оповіщення чи циркулярного повідомлення в обліку Інтерполу; 

‒ використання «синього оповіщення» після видалення «червоного 

оповіщення» з метою встановлення місцезнаходження особи навіть у випадках, 

коли є прямі свідчення того, що воно відоме компетентним органам України, або 

коли виникають обґрунтовані підозри, що досудове розслідування насправді вже 

завершено, або що фактичною метою «синього оповіщення» був арешт особи 

(заявника) з подальшою екстрадицією. 

Водночас у випадках, коли існують об’єктивні причини вважати, що відомості 

з обліку Інтерполу могли бути використані з метою винесення ухвали, яка 

відповідає ордеру на арешт (ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою) або що такі відомості не відповідають меті, комісія не бачить 
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іншого виходу, як видалення відповідної інформації, навіть у разі задовільного 

співробітництва з НЦБ [313]. 

Усе це здійснюється задля запобігання де-факто висновкам комісії щодо 

зловживання використанням каналів Інтерполу в майбутньому та унеможливлення 

порушення вимог статуту організації [313].  

У Резолюції ПАРЄ 2161 (2017) «Зловживання у використанні системи 

Інтерполу: необхідність отримання більших правових гарантій» [366] серед іншого 

зазначено, що: 

в низці випадків в останні роки деякі держави-члени Інтерполу зловживали 

системою «червоних повідомлень» задля досягнення власних політичних цілей та 

для того, щоб придушити свободу вираження або щоб переслідувати членів 

політичної опозиції за межами країни (4) [366]; 

червоні повідомлення здійснюють серйозний негативний вплив на права 

переслідуваних осіб, в тому числі на права на свободу і особисту недоторканність 

та право на справедливий судовий розгляд. Тому червоні повідомлення повинні 

запитуватися Національним Центральним Бюро (НЦБ) та поширюватися 

Інтерполом тільки тоді, коли є серйозні підстави для підозри вказаної особи. Ці 

підстави повинні бути перевірені згідно процедури щоб звести до мінімуму 

можливість зловживань, проте не заважаючи міжнародному поліцейському 

співробітництву у переважній більшості справ (5) [366]; 

робоча група Інтерполу обробки інформації представила ряд пропозицій щодо 

реформи, прийнятих на Генеральній Асамблеї Інтерполу на Балі (Індонезія) в 

листопаді 2016 року. Останні удосконалення, в тому числі прийняті на Балі, 

включають в себе подальше вдосконалення внутрішніх процедур перевірки 

Інтерполом підстав для публікації «червоних повідомлень» залучаючи цільову 

групу що складається з юристів, співробітників поліції та аналітиків (7; 7.1) [366]; 

Асамблея закликає Інтерпол продовжувати ще більш ефективно 

удосконалювати процедуру публікації «червоних повідомлень» з метою 

запобігання і припинення порушень, в тому числі закликає до подальшого 
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посилення профілактичної перевірки перед публікацією «червоних повідомлень», 

зокрема: публікації досить докладних, авторитетних тлумачень («архівів 

практики») щодо застосування Статті 2 і 3 Конституції та політики Інтерполу у 

справах біженців та у випадках надання притулку; здійснення періодичного 

перегляду картотеки «червоних повідомлень» щоб гарантувати їх видалення, якщо 

не відбулося успішної видачі особи протягом розумного періоду часу; вивчення з 

особливою ретельністю повторюваних запитів «червоних повідомлень» що 

виходять із однієї і тієї ж НЦБ щодо однієї людини після того, як попередні запити 

були або відхилені Інтерполом або їх було видалено за погодженням з ККМ 

(Комісія Інтерполу з Контролю за Матеріалами); зміцнення апеляційного механізму 

ККМ ) [366]. 

З НЦБ, які неодноразово зловживали запитами про публікацію «червоних 

повідомлень» поводитись наступним чином: вести статистику «червоних 

повідомлень» згоду на публікацію яких не було надано, та відслідковувати увесь 

шлях проходження інформації від НЦБ до ККМ; піддаючи нові запити для 

публікації «червоного повідомлення від НЦБ з великою кількістю недобросовісних 

запитів більш інтенсивній попередній перевірці; віддаючи пріоритет скаргам на 

«червоні повідомлення» виданих НЦБ з великою кількістю недобросовісних 

запитів для подальшого контролю з боку ККМ; накладання штрафів на НЦБ з 

великою кількістю недобросовісних запитів та НЦБ які клопочуть про виділення 

додаткових бюджетних видатків та вивчати їх запити, як екс анте, так і постфактум; 

створення компенсаційних фондів для жертв «червоних повідомлень», які було 

опубліковано шляхом зловживання або іншим чином необґрунтованих «червоних 

повідомлень», що фінансуються державами-членами пропорційно числу 

невиправданих «червоних повідомлень», які опубліковані їх НЦБ [366]; 

Асамблея закликає всі держави-члени Ради Європи: 

надати позитивний приклад, гарантуючи, що «червоні повідомлення» їх 

власного НЦБ чітко вказуватимуть на причетність розшукуваної особи до злочину 
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та міститимуть елементи доказів які зв’язуватимуть дану особу з певним злочином 

[366]; 

оперативно повідомляти Інтерполу інформацію про осіб, на яких поширюється 

дія «червоного повідомлення» (наприклад, надання політичного притулку і судових 

рішень про відмову у видачі) [366]; 

утримуватися від проведення арештів на основі «червоного повідомлення», 

коли вони мають серйозні побоювання, що повідомлення про який йде мова могло 

бути видане із зловживанням [366].  

Ці положення, крім урахування у правозастосовній практиці, також свідчать 

про необхідність постійного діалогу органу досудового розслідування, НЦБ та 

Інтерполу у межах певного кримінального провадження.  

Як свідчить практика, зазвичай, під час встановлення факту оголошення особи 

у міжнародний розшук, суди вимагають від сторони обвинувачення документи, які 

підтверджують, що такий розшук здійснюється.  

У листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 4 квітня 2013 року зазначено, що слідчий суддя, суд 

наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності 

підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, 

обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). Обов'язок 

доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному 

розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про 

застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями 

(довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо). При цьому після затримання особи, 

яка перебувала у міжнародному розшуку, слідчий суддя, суд не пізніш як через 

сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, 

юрисдикція якого поширюється на місце вчинення кримінального 

правопорушення, зобов'язаний розглянути питання про застосування обраного 
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запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який 

запобіжний захід за обов'язкової присутності такого підозрюваного, 

обвинуваченого [195].  

Серед фахівців ставлення до такої практики неоднозначне. У деяких 

клопотаннях до суду, сторона обвинувачення вказує на відсутність законодавчої 

вимоги надавати додаткові, крім постанови, документи на підтвердження 

здійснення міжнародного розшуку  

Як було зазначено, переважно, суди вимагають від сторони обвинувачення 

підтвердження здійснення міжнародного розшуку, проте не завжди.  

Так, Київський апеляційний суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК 

України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного 

невідоме або особа перебуває за межами України та не з'являється без поважних 

причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про 

такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. Зі змісту даної норми 

закону випливає, що такий розшук може бути державним, міждержавним, 

міжнародним. Особа оголошується в міжнародний розшук після або одночасно з 

оголошенням в державний розшук. За наявності підтвердження відомостей про 

виїзд розшукуваної особи з України міжнародний розшук оголошується негайно. 

Міжнародний розшук не замінює собою міждержавний розшук в межах певного 

кола держав і може здійснюватися паралельно з ним. 

Отже, чинний КПК України не визначає, якими саме доказами має бути 

доведено, що особа перебуває у будь-якому із видів розшуку, однак регламентує, 

що про оголошення розшуку (державного, міждержавного, міжнародного) має бути 

винесена органом досудового розслідування відповідна постанова (ч. 2 ст. 281 КПК 

України), що в даному випадку і було здійснено слідчим шляхом винесення 

постанови спочатку про оголошення ОСОБА_5 в державний розшук, а згодом 

детективом шляхом винесення постанови про оголошення ОСОБА_5 в 

міжнародний розшук. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
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Фактично ж дата винесення органом досудового розслідування постанови про 

оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук, її скерування з 

відповідними матеріалами до РА Укрбюро Інтерполу та внесення відомостей про 

це до Єдиного реєстру досудових розслідувань і є початковим етапом перебування 

особи в міжнародному розшуку в розумінні вимог ст. 281 КПК України, а будь-

яких інших документів, зокрема, довідки Інтерполу, витягу з бази Інтерполу тощо, 

зазначена норма закону не вимагає. Тому, як вважає колегія суддів, саме 

вищенаведені дані і мають бути доведені прокурором, як то передбачено ч. 6 ст. 

193 КПК України [293]. 

Така позиція відтворена і в інших ухвалах [305; 287]. 

Водночас, протилежна позиція відтворена у іншому рішенні ВАС. Так, слідчий 

суддя зазначає, що на думку прокурора факт винесення органом досудового 

розслідування постанови про оголошення в міжнародний розшук підозрюваного та 

її скерування до Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва 

Національної поліції України є початком перебування особи в міжнародному 

розшуку. 

Однак такі твердження є безпідставними, оскільки саме лише скерування 

постанови про оголошення особи в міжнародний розшук до Департаменту 

міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України не 

доводить факту належного оголошення підозрюваного в міжнародний розшук, в 

розумінні ст.ст. 193, 281 КПК України [288]. 

Про вказане зазначено і в самому листі Начальника Департаменту 

міжнародного поліцейського співробітництва від 28.03.2020, надісланому у 

відповідь детективу, в якому вказано, що лист детектива НАБУ від 06.03.2020 

разом з постановою про оголошення в розшук ОСОБА_1 від 05.03.2020 залишено 

без виконання, зв`язку з невідповідністю положенням Інструкції про порядок 

використання правоохоронними органами можливостей Національного 

центрального бюро Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні 

злочинів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_08_05/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2020_09_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
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Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Державного комітету 

у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби 

України, Державної податкової адміністрації України від 09.01.1997 № 54/1858 та 

Правилам Інтерполу з обробки даних, затвердженими Резолюцією 80-ї сесії 

Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07. Зокрема у запиті не вказано 

мету розшуку, а також заходи, які необхідно здійснити щодо розшукуваної особи у 

разі її встановлення на території іноземної країни, у зв`язку з чим Департамент 

позбавлений можливості коректного та правомірного використання інформаційної 

системи Інтерполу. 

Водночас начальником Департаменту міжнародного поліцейського 

співробітництва зауважено, що у разі необхідності розшуку ОСОБА_1 , проведення 

заходів, спрямованих на встановлення його місцезнаходження та затримання, 

необхідно надати на адресу Департаменту належним чином завірену копію ухвали 

слідчого судді, суду про обрання щодо вказаної особи запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або вироку суду [288]. 

Отже, проблема очевидна і потребує термінового вирішення.  

Як вже згадувалось, наразі у ВРУ зареєстровано законопроект, який 

передбачає підставу для здійснення СДР ‒ винесення постанови про оголошення 

підозрюваного, який ухиляється від явки до слідчого, прокурора у розшук. Тобто, 

вимога до слідчого, прокурора доводити факт оголошення (здійснення) 

міжнародного розшуку остаточно скасовується.  

З одного боку це вирішить нагальну проблему правозастосування, але з іншого 

створить нові, адже, як убачається, оголошення у міжнародний розшук і його 

здійснення не одне і те саме, адже Інтерпол може відмовити у здійсненні 

міжнародного розшуку з різних причин. У такому випадку виникає ситуація, коли 

міжнародний розшук не здійснюватиметься. Тобто фактично СДР відбувається, а 

підозрюваний не розшукується. У цьому випадку нівелюється сама мета СКП ‒ 

забезпеченні невідворотності відповідальності для особи, яка учинила злочин і 

переховується від слідства і суду.  
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Не викликає сумніву те, що для виконання завдань кримінального 

провадження мають значення реальні дії щодо розшуку підозрюваного, 

обвинуваченого, забезпечення його участі у процесі та притягнення до 

відповідальності, а саме у сенсі безпосереднього (фізичного) застосування 

визначеного судом покарання. СКП не можна вважати самоціллю, це 

компромісний механізм, що робить можливим здійснення судочинства у випадку 

намагання ухилення особи від відповідальності, проте забезпечення особистої 

участі підозрюваного, обвинуваченого у процесі залишається важливою умовою та 

обов’язком сторони обвинувачення [345, с. 174‒180].  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Стандартами дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого у 

провадженні in absentia визначено: можливість реалізації процесуальних прав 

залежить від волевиявлення особи; провадження in absentia не виключає принципу 

змагальності, оскільки підозрюваний, обвинувачений не позбавлений права 

запросити обраного захисника, крім того, право на участь захисника забезпечується 

державою. 

Процесуальним правам у спеціальному кримінальному провадженні відповідає 

позитивний обов’язок держави щодо забезпечення реальної можливості та умов 

реалізації таких прав. Це забезпечення права на судовий розгляд, процесуальні 

гарантії справедливого судового розгляду, здійснення судочинства на засадах 

змагальності і рівності сторін.  

2. Досліджено способи нормативного регулювання кримінального 

провадження in absentia у Французькій Республіці, Італійській Республіці, 

Королівстві Бельгія, Федеративній Республіці Німеччина, Республіці Австрія, 

Королівстві Данія, Швейцарській Конфедерації, Республіці Болгарія, Чеській 

Республіці, Королівстві Іспанія, Республіці Польща, Республіці Казахстані, 

Республіці Білорусь, Естонській Республіці та міжнародних документах. 
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3. Процедура in absentia регламентована у Міжнародному пакті про 

громадянські і політичні права, Рекомендації N 6 R(87)18 Комітету міністрів Ради 

Європи державам-членам «Стосовно спрощення кримінального правосуддя», 

Резолюції (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи «Про критерії, що 

регламентують розгляд, який проводиться за відсутності обвинуваченого», 

Європейській Конвенції про міжнародну дійсність судових вироків та інших 

документах, що підтверджує визнання міжнародним співтовариством можливості і 

доцільності її здійснення. Підкреслено, що національний підхід є визначальним 

щодо вибору оптимальної процедури in absentia або відмови від неї із урахуванням 

власних інтересів. 

4. Виокремлено спільні і відмінні підходи до законодавчого регулювання 

провадження in absentia у різних країнах, що зумовлені особливостями соціально-

політичної обстановки, правових традицій, суспільних запитів та потреб.  

Визначено, що імплементація зарубіжного досвіду в національне право 

передбачає:1) урахування позицій ЄСПЛ щодо застосування процедури in absentia 

(насамперед рішень, у яких країна, досвід якої вивчається, є стороною); 

2) порівняння кримінального процесуального законодавства з позицій практичної 

можливості реалізації положень, що вивчаються та їх регламентації у нормах КПК 

України, визначення зв’язку з іншими нормами та способи узгодження; 3) оцінку 

подібності/відмінності конституційних принципів і правових традицій; 

4) можливість практичної реалізації певних механізмів у національному праві і 

правозастосовній діяльності та соціально-правові наслідки; 5) доцільність 

запровадження конкретних механізмів з точки зору їх потенціалу у вирішенні 

національних проблем спеціального кримінального провадження.  

5. ЄСПЛ розглядає скарги щодо відповідності положенням ЄКПЛ дій 

національної влади при постановленні рішень in absentia, у контексті статті 6 

«Право на справедливий суд». Провадження in absentia саме по собі не суперечить 

вимогам статті 6 Конвенції, якщо підозрюваний, обвинувачений зможе згодом 

домогтися нового судового рішення з його участю, в якому містилося б оцінка 
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обґрунтованості висунутих проти нього обвинувачень за фактичними і 

юридичними обставинами справи. 

6. При постановленні рішень ЄСПЛ бере до уваги наступні обставини 

здійснення процедури in absentia: 1) дотримання порядку повідомлення особи про 

судовий розгляд та дії влади щодо забезпечення участі особи у судовому засіданні; 

2) ініціатива та дії самої особи щодо участі у судовому засіданні; 3) поважність 

причин, через які обвинувачений був відсутній; 4) можливість оскарження заочного 

рішення; 5) забезпечення і ефективність захисту.  

7. За результатами узагальнення національної судової практики виявлено 

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

ЄСПЛ без мотивації суду щодо ухвалення того чи іншого рішення із урахуванням 

цих позицій; 2) копіювання цитат з рішень ЄСПЛ без їх зв’язку із обставинами 

провадження; 3) довільне тлумачення правових позицій ЄСПЛ, що має наслідком 

постановлення протилежних за змістом рішень із посиланням на одні і ті самі 

висновки ЄСПЛ. 

8. За результатами вивчення матеріалів правозастосовної практики виявлено 

низку недоліків, пов’язаних з підготовкою та визначенням змісту запитів про 

надання міжнародної правової допомоги, у практичній діяльності запропоновано 

враховувати наступні положення: 1) відповідність форми та змісту запиту вимогам 

міжнародного договору, КПК України; вказівка, що запит здійснюється за 

принципом взаємності (у разі відсутності міжнародного договору); 2) засвідчення 

запиту (доручення) за відсутності міжнародного договору; 3) відповідність змісту 

запиту можливому обсягу міжнародної правової допомоги відповідно до 

міжнародного договору та процесуального законодавства запитуваної держави; 

4) зазначення обставин (за наявності), які вказують на пріоритетність розгляду 

запиту (характер правопорушення, ризик втрати доказів, переховування) і 

підтвердження того, що запит не спрямований на переслідування за політичними 

або іншими мотивами, що суперечать засадам кримінального судочинства; 
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5) зазначення бажаної дати отримання відповіді із посиланням на міжнародний 

договір (за наявності) або без такого. 

9. За результатами опитування слідчих, прокурорів визначено проблеми 

міжнародного співробітництва у спеціальному кримінальному провадженні: 

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

якість документів, отриманих у рамках міжнародної правової допомоги ‒ 62 %, 

ризики, пов’язані із реалізацією заходів міжнародного співробітництва у 

спеціальному кримінальному провадженні (відмінності у законодавстві щодо 

застосування процедури in absentia) ‒ 41 %.  

10. Визначено типові проблеми практичної реалізації нормативної вимоги 

щодо оголошення у міжнародний розшук, як чинної умови здійснення спеціального 

кримінального провадження: 1) визначення моменту, з якого особа вважається 

оголошеною у міжнародний розшук; 2) документи, що підтверджують здійснення 

міжнародного розшуку; 3) процесуальна проблема підстав постановлення ухвали 

про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності 

підозрюваного; 3) наявність ознак політичного переслідування як підстава для 

відмови у здійсненні міжнародного розшуку або його припинення.  

11. Підкреслено, що відсутність нормативної вимоги щодо конкретних доказів 

на підтвердження перебування особи у міжнародному розшуку не звільняє сторону 

обвинувачення від надання таких доказів та обов’язку вжиття заходів щодо 

забезпечення особистої участі підозрюваного, обвинуваченого у процесі.  

Наголошено, що для здійснення міжнародного розшуку обов’язковою умовою 

є наявність чинної ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу не є рішенням про 

застосування запобіжного заходу, що необхідне для здійснення міжнародного 

розшуку.  

12. З метою усунення неузгодженості нормативного регулювання умов і 

порядку оголошення у міжнародний розшук запропоновано внести зміни до п. 8 

«Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими 
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органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 

правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС 

України від 7 липня 2017 року № 575, який потрібно викласти у наступній редакції: 

п. 8. У кримінальних провадженнях про злочини, за вчинення яких згідно з чинним 

законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не 

менше шести місяців, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності 

достатніх підстав вважати, що особа може переховуватися за межами України, 

слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про оголошення особи в 

міжнародний розшук. Також вважаємо доцільним доповнити згаданий пункт таким 

положенням: Слідчий вживає вичерпних заходів у межах міжнародного 

співробітництва для встановлення місцезнаходження підозрюваного та 

забезпечення його особистої участі у кримінальному провадженні до звернення з 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Доцільність такого підходу підтверджено також результатами опитування 

(Додаток Б).  
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РОЗДІЛ 3  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК 

ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

3.1. Загальні положення спеціального досудового розслідування  

 

Відповідно до ч. 1 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування 

(in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із 

загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з 

урахуванням положень цієї глави (глава 24-1 «Особливості спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень»). 

Главою 19 КПК України, як самостійна частина предмета правового 

регулювання, визначені загальні положення досудового розслідування. Виходячи зі 

змісту понять «правила» і «положення», убачається, що термін «положення» 

визначає побудову, межі та місце досудового розслідування у загальній структурі 

кримінального процесу, а правилами є норми, що визначають порядок 

(послідовність) дій суб’єктів досудового розслідування. До них належать: початок 

досудового розслідування, досудове розслідування, підслідність, об’єднання і 

виділення матеріалів досудового розслідування, місце проведення досудового 

розслідування, строки досудового розслідування, розгляд клопотань під час 

досудового розслідування, ознайомлення з матеріалами досудового розслідування 

до його завершення, недопустимість розголошення відомостей досудового 

розслідування. 

Зазначені правила поширюються на СДР, скорочення, спрощення або інші 

зміни цих правил для СДР не передбачені. Відмінність полягає у тому, що 

особливостями СДР є: 

‒ визначений перелік злочинів щодо яких можливе СДР (передбачених 

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою-
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п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 

365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 

440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України; 

‒ обов’язковість постановлення ухвали слідчим суддею про здійснення СДР; 

‒ набуття особою статусу підозрюваного; 

‒ досягнення підозрюваним повнолітнього віку; 

‒ переховування підозрюваного від слідства і суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності; 

‒ оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук.  

Ці умови мають бути дотримані сукупно, недотримання хоча б однієї з них 

унеможливлює здійснення СДР. 

Отже, відповідно до чинної редакції КПК України, СДР ‒ це форма досудового 

слідства на підставі ухвали слідчого судді, в якій здійснюється розслідування 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 

118, частинами другою-п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 

258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368 2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 

436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 КК України (ч. 2 ст. 297-1 

КПК України) щодо повнолітнього підозрюваного, який переховується від слідства 

і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук.  

Як було зазначено, у цій роботі сформульовано авторську концепцію СКП, у 

межах якої пропонується визначення відповідного поняття, яке, на нашу думку, 

реально відповідає вимогам правозастосування та призначення цього інституту. 

Запропоноване визначення поняття СКП убачається системним, стосується СДР та 

ССП. Сучасний стан нормативного регулювання та правозастосування СДР та ССП 

ми вивчаємо з метою виявлення та усунення недоліків та прогалин, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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ускладнюють або унеможливлюють виконання завдань кримінального 

провадження.  

Повертаючись до розгляду загальних положень СДР, зазначимо, що 

виокремлення СДР у якості форми досудового розслідування поряд із досудовим 

слідством і дізнанням не убачається доцільним, оскільки, СДР охоплюються 

поняттям «досудове слідство», проте не тотожне йому, адже хоча і здійснюється за 

його правилами, але із урахуванням притаманних тільки СДР особливостей, 

передбачених КПК України. Ці особливості мають забезпечувальний характер, а їх 

окреме визначення зумовлене необхідністю дотримання прав підозрюваного та 

принципу невідворотності відповідальності у випадках, коли такий підозрюваний 

намагається ухилитись від відповідальності, зловживає своїми процесуальними 

правами. Забезпечувальні дії і заходи включають судовий контроль (ухвала 

слідчого судді про здійснення СДР), особливий порядок вручення процесуальних 

документів, нормативне визначення змісту клопотання слідчого, прокурора про 

проведення СДР та порядок його розгляду, обов’язкову участь захисника.  

Досудове слідство у загальному порядку завжди передує СДР, на досудовому 

слідстві встановлюються обставини і факти, що можуть бути підставою для 

здійснення СДР, а також приймаються необхідні процесуальні рішення. У випадку, 

коли у досудовому розслідуванні проведені всі СРД і НСРД, зібрано докази, які 

достатні для складання обвинувального акту, проте закінчити досудове 

розслідування неможливо, оскільки підозрюваний ухиляється від слідства і суду, 

подальший рух провадження можливий лише у формі СДР, тобто досудове 

розслідування продовжується із урахуванням положень глави 24-1 КПК України. 

Тому ми його визначаємо як форму досудового слідства, а не окрему форму 

досудового розслідування.  

Досудове слідство у загальному порядку може проводитись і щодо злочинів, 

передбачених ч. 2 ст. 297-1 КПК України, необхідність у застосуванні СДР виникає 

тільки у випадку переховування підозрюваного з метою ухилитись від участі у 

процесі, що і визначає особливості СДР, пов’язані із необхідністю здійснення 
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певних забезпечувальних процедур для такого підозрюваного та установлення 

порядку розслідування, який дозволив би подальший рух процесу не ставлячи його 

в залежність від умисних дій підозрюваного з метою ухилення від відповідальності.  

У пункті 20-1 Розділу XІ КПК України зазначено, що тимчасово, але не 

пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у 

газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником): спеціальне 

досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у 

кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 

111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-

258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 

437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, 

стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість 

місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він 

перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в 

районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального 

досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, 

коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний 

та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або 

стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на 

тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному 

провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n690
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n698
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n707
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n721
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n726
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n729
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n738
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n738
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n745
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1276
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1415
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1716
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1716
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1728
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1728
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1739
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n1739
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2405
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2554
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2583
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2596
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2712
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2830
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3028
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3031
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3031
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3053
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щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та 

судового розгляду. 

Якщо звернутись до попередніх редакцій та проектів абзацу 1 пункту 20-1, то 

вони виглядали наступним чином: 

… тимчасово, до 15 квітня 2017 року, положення глави 241 «Особливості 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень» 

застосовуються із такими особливостями… 

…тимчасово, але не довше двох років з дня введення в дію частини четвертої 

статті 216 цього Кодексу, положення глави 24-1 «Особливості спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень» застосовуються із такими 

особливостями… 

…після введення в дію положень частини четвертої статті 216 цього Кодексу 

кримінальні провадження, розпочаті слідчими органів прокуратури, у тримісячний 

строк передаються слідчим органів Державного бюро розслідувань» [208]. 

Тобто пріоритетним для законодавця було унормування підслідності та 

механізму передання кримінальних проваджень. У пояснювальній записці до 

проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо діяльності Генеральної прокуратури України» (яким було доповнено 

Перехідні положення КПК України пунктом 20-1) зазначено, що прийняття 

проекту Закону сприятиме законодавчому врегулюванню питань, пов’язаних із 

порядком здійснення досудового розслідування органами прокуратури в 

кримінальних провадженнях, порушених до початку виконання функцій 

досудового розслідування Державним бюро розслідування [185]. 

Єдине згадування про СДР сформульоване наступним чином і у такому 

контексті: «Загальною метою законопроекту є врегулювання питань щодо 

діяльності органів прокуратури, Державного бюро розслідувань та відтермінування 

введення в дію відповідних положень законодавчих актів України. Головною 

метою законопроекту є вирішення колізії у питанні підслідності досудових 

розслідувань, що виникла у зв’язку з набранням чинності законодавства про 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1455090467995888#n5118
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5303#n5303
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прокуратуру та ДБР, а також усунення процесуальних перешкод щодо здійснення 

спеціального досудового розслідування, з урахуванням практики Європейського 

суду з прав людини та міжнародних стандартів щодо цих процедур» [185]. 

Очевидно, що у даному випадку назва законопроекту не відповідає його 

змісту, формулювання суб’єкта законотворчої ініціативи «усунення процесуальних 

перешкод щодо здійснення спеціального досудового розслідування, з урахуванням 

практики Європейського суду з прав людини та міжнародних стандартів щодо цих 

процедур» не обґрунтовано і не розкрито. Можна зробити припущення, що такий 

«пакетний» механізм був використаний з метою вирішення нагальної проблеми 

здійснення СДР щодо осіб, які переховуються на ТОТ і він виявився дієвим, проте 

його залежність від початку роботи ДБР невиправдана і призвела до втрати 

чинності цих положень.  

Тому зв’язок підстави для проведення СДР у випадку, якщо підозрюваний … 

«понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що 

він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в 

районі проведення антитерористичної операції» із початком діяльності ДБР 

убачається невдалим підходом, оскільки автоматично втрачають чинність 

положення щодо підстав для СДР у разі переховування підозрюваного на 

тимчасово окупованій території.  

Дія згаданої норми мала б бути пов’язана із моментом, коли припинить 

існувати факт тимчасової окупації та буде відновлено роботу державних органів 

України на таких територіях. Тому розміщення відповідної норми у цій частині 

КПК України є виправданим, проте, як було зазначено, не мало б бути пов’язаним 

із початком роботи ДБР, адже ця обставина не впливає і не вирішує проблеми 

тимчасової окупації.  

Згодом законодавець здійснив спробу нормативного врегулювання проблеми, 

що виникла. 
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У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань по 

здійсненню спеціального досудового розслідування» зазначено, що необхідність 

його прийняття зумовлена забезпеченням подальшого застосування процедури СДР 

[192].  

Суб’єкт законотворчої ініціативи пропонує визначити у ст. 281 КПК України 

підставу для оголошення підозрюваного у розшук ‒ «підозрюваний ухиляється від 

явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного 

повідомлення про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він 

виїхав та/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях 

України» ... «Постанова про оголошення підозрюваного у розшук з підстав, 

передбачених пунктом 2 частини першої цієї статті, повинна бути мотивована 

(містити обґрунтовані відомості щодо ухилення підозрюваним від явки до слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення про 

такий виклик та наявності достатніх даних про виїзд та/або перебування 

розшукуваного підозрюваного в іншій країні або на тимчасово окупованих 

територіях України). А ч  2 ст. 297-1 КПК України викласти у такій редакції: 

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді 

у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-

2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою ‒ п’ятою статті 191 (у 

випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 

209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-

2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 

443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, за наявності постанови про оголошення його у розшук винесеної 

з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 281 цього Кодексу.  

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не 

допускається, крім випадків, коли на підставі пункту 2 частини першої статті 281 

цього Кодексу винесено постанову про оголошення у розшук осіб, які вчинили 
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злочин, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, 

зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно 

вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду [171]. 

Отже, проект закону розроблено із урахуванням нагальних проблем 

правозастосовної практики, насамперед, щодо розшуку підозрюваного: видалено 

вимогу оголошення у міждержавний, міжнародний розшук, СДР пропонується 

здійснювати за наявності постанови про оголошення в розшук (без підтвердження 

його факту та результатів). Надано єдиний перелік злочинів щодо яких можливе 

СДР. Водночас, у законопроекті не запропоновано способу узгодження нових 

положень КПК України (у разі ухвалення) із спеціальним законодавством. Крім 

того, законопроект не враховує змін, передбачених проектом Закону України про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового 

розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень № 2617-VIII від 

22.11.2018 р., де передбачено виключення ст. 445 КК України з переліку злочинів 

щодо яких можливе СДР, оскільки згадана норма була віднесена до переліку 

кримінальних проступків [187].  

Аналогічні пропозиції запропоновано у Проекті Закону про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих 

положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування № 2164 

від 29 вересня 2019 року [193]. 

Наразі поточна законодавча ситуація щодо здійснення СДР складається з 

положень КПК та спеціального законодавства, яке наразі не вирішує проблему, про 

яку йдеться. 

Спеціальними законами передбачено заходи правового реагування на 

тимчасово окупованій території.  

Відповідно ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» 

ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, 

суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) 
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підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території 

України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального 

досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, 

встановленими цим Законом. 

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не 

поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно 

цих осіб спеціального кримінального провадження [196].  

Вимогами частини 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 

15.04.2014 № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який 

перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у 

розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з 

особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у 

міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо 

вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального 

кримінального провадження. 

Також, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово 

окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» 

від 15.01.2015 № 119-VIII передбачено, що «Тимчасова дія положень ч. 5 ст. 139, 

ч. 2 ст. 297-1, п. 4 ч. 2 ст. 297-2, ч. 1 та абзацу третього ч. 3 ст. 297-4, абзацу 

першого ч. 3 ст. 323 КПК України поширюється на осіб, які перебувають на 

тимчасово окупованій території України та/або оголошені у міждержавний та/або 

міжнародний розшук». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_68/ed_2019_07_01/pravo1/T141207.html?pravo=1#68
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_68/ed_2019_07_01/pravo1/T141207.html?pravo=1#68
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_68/ed_2019_07_01/pravo1/T141207.html?pravo=1#68
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1067/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#1067
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4896/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#4896
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4910/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#4910
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2450/ed_2019_06_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#2450
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Системний аналіз законодавства показав, що у правовому обігу одночасно 

застосовується низка специфічних термінів, понять, юридичних форм (Операція 

об’єднаних сил, район проведення антитерористичної операції (ст. 615 КПК 

України, Закон України «Про здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції 1632-VII від 12 

серпня 2014 року та ін.), тимчасово окупована територія, непідконтрольна 

територія), які використовуються для визначення територіальних, 

адміністративних, соціальних, воєнних процесів і дій в Україні у зв’язку із 

тимчасовою окупацією, що впливає на практику застосування спеціального 

кримінального провадження [348, с. 101–106]. 

З метою з’ясування та уточнення змісту деяких понять у контексті предмета 

дослідження, ми звернулись до посібника, що розроблений Міністерством з питань 

тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб і містить 

словник термінів з питань міжнародного та українського права, які стосуються 

збройного конфлікту; інформацію про українські органи влади та розподіл функцій 

між ними в умовах збройного конфлікту та тимчасової окупації частини територій 

України; інформацію про міжнародні урядові та неурядові організації, які надають 

гуманітарну допомогу в Україні, працюють в сфері розбудови миру та подолання 

наслідків конфліктів; інформацію про конфліктно-чутливі групи. Також у 

посібнику є перелік нормативних документів та законодавчих актів, які Україна 

приймала, починаючи з 2014 р., для врегулювання питань, пов’язаних зі збройним 

конфліктом та тимчасовою окупацією частини територій України [1, с. 90]. 

Ще одне питання, яке не можна оминути увагою. 

Відповідно до ч. 2 ст.297-1 КПК України, здійснення спеціального досудового 

розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини 

вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні 
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із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може 

негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.  

Потрібно зауважити про недосконалість чинної законодавчої формули, адже 

виділення та об’єднання матеріалів кримінального провадження належить до 

повноважень прокурора (ч.5 ст. 217 КПК України), що у даному випадку 

недоцільно, оскільки саме прокурор є суб’єктом, який може звертатись з 

клопотанням про здійснення СДР, тобто у нього існує можливість не виділяти 

матеріали щодо іншого злочину у окреме провадження і клопотати про здійснення 

СДР, у разі задоволення такого клопотання здійснювати СДР щодо особи, яка 

вчинила злочин для розслідування його ця процедура не передбачена. Убачається, 

що у такому випадку існують ризики можливих зловживань. 

Нами також вже було висловлене бачення щодо доцільності поширення 

процедури in absentia на інші злочини. Водночас ми вважаємо, що остаточне 

формування переліку, визначеного у ч.2 ст. 297-1 КПК України потребує широкого 

обговорення у фаховому середовищі із залученням якомога більшої кількості 

правозастосовувачів, представників ЄСПЛ, міжнародних експертів, правових 

організацій, а обов’язково тих, чия діяльність зосереджена на захисті прав 

потерпілих (жертв злочинів), представників громадськості. 

На наше переконання, на формування інституту СКП (in absentia) в Україні 

суттєво вплинули політичні події, які сформулювали ставлення до цього інституту 

через ототожнення з політичною доцільністю, що подекуди викликає сумнів у його 

об’єктивності.  

Ми вважаємо, що усвідомлення значення цього інституту, його впливу на 

суспільні відносини у сфері правопорядку, дотримання прав людини, балансу 

публічного і приватного інтересу ‒ головні позиції з яких потрібно вивчати СКП, 

що і реалізовано у межах дослідження [348, с . 101–106]. 
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3.2. Підстава і умови здійснення спеціального досудового розслідування  

 

За час існування процедури СДР завдяки постійному науковому інтересу до 

проблем його нормативного регулювання та практичної реалізації було сформовано 

низку позицій, що стосуються різних актуальних аспектів.  

Так, у спеціальній літературі пропонується класифікація підстав для 

здійснення СДР.  

А.В. Лапкін зазначає, що підстави для здійснення спеціального досудового 

розслідування можна поділити на дві групи: матеріальні та процесуальні. Перша з 

них передбачає, що таке розслідування може здійснюватися лише: 1) у 

кримінальних провадженнях стосовно визначеної у ч. 2 ст. 297-1 КПК України 

категорії злочинів; 2) стосовно особи, яка досягла повноліття. До процесуальних 

підстав належать: 1) наявність підозри особи у вчиненні якогось із цих злочинів; 

2) переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності (більш точним видається формулювання ч. 5 ст. 139 

КПК України як неприбуття підозрюваним на виклик слідчого, прокурора без 

поважної причини більш як два рази); 3) оголошення підозрюваного у 

міждержавний та/або міжнародний розшук [112]. 

У формулюванні власної позиції щодо цього питання ми керувались 

положеннями ст. 297-1 КПК України, де законодавець зазначає підставу для 

здійснення СДР ‒ ухвалу слідчого судді.  

Отже, ми виходимо з того, що підставою для здійснення спеціального 

досудового розслідування є ухвала слідчого судді, а умовами ‒ сукупність 

наступних обставин: вчинення злочину, визначеного у ч.2 ст. 297-1 КПК України, 

повнолітній вік підозрюваного, переховування підозрюваного від органів слідства 

та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошення у 

міждержавний та/або міжнародний розшук.  

Відповідно до авторського поняття СКП, пропонується серед умов здійснення 

спеціального кримінального провадження визначити ухилення від явки на виклик 
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на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді (неприбуття на 

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

переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та оголошення у міждержавний та/або міжнародний 

розшук. Обґрунтування цих положень надається у відповідних підрозділах роботи. 

Вивчення правозастосовної практики дозволило виявити низку проблем, 

пов’язаних нормативним регулюванням та практичною реалізацією СДР, ми 

провели їх узагальнення та здійснили спробу запропонувати способи їх вирішення. 

У дисертації зосереджено увагу на головних, типових та найбільш складних, на 

нашу думку, питаннях, пов’язаних зі здійсненням СДР. Деякі з них задля 

комплексного розуміння ми також розглядаємо з позицій загальної правової 

регламентації і правозастосовної практики.  

До таких проблем віднесено наступні:  

‒ набуття особою статусу підозрюваного, наявність достатніх доказів для 

підозри;  

‒ переховування підозрюваного від слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності;  

‒ оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.  

Недоведення слідчим, прокурором саме цих обставин є найбільш поширеною 

мотивацією слідчих суддів для відмови у задоволенні клопотання про здійснення 

СДР.  

Результати опитування слідчих, прокурорів, слідчих суддів та захисників, 

показали, що всі названі групи респондентів зазначили про проблеми доказування 

саме цих підстав (Додаток Б). Розглянемо їх детальніше.  

Повідомлення про підозру ‒ важлива частина досудового розслідування, ця 

процесуальна дія є певним підсумком результатів роботи органів досудового 

розслідування щодо встановлення факту учинення злочину та причетності 

конкретної особи до цього злочину, що відповідає визначеній у позиціях ЄСПЛ 

формулі щодо поняття підозра ‒ «існування фактів та інформації, які можуть 
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переконати об’єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла скоїти 

правопорушення».  

О.В. Капліна визначає такі ознаки підозри:  

1. Підозра може сформуватися тільки після внесення відомостей до ЄРДР, 

початку кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових), негласних 

(розшукових) та інших процесуальних дій.  

2. Підозра може виникнути в осіб, які здійснюють досудове розслідування – 

слідчого та/або прокурора. Це положення має важливе значення, оскільки 

припущення про вчинення кримінального правопорушення певною особою, яке 

виникло у потерпілого, його представника, заявника, свідка, особи, яка здійснила 

законне затримання у порядку ст. 207 КПК України, тощо не тягнуть за собою 

правових наслідків, та можуть бути підставою для висунення та перевірки слідчих 

версій стороною обвинувачення.  

3. Підозра завжди суб’єктивна, оскільки виникає на підставі внутрішнього 

переконання слідчого та/або прокурора, яке формується відповідно до зібраних у 

кримінальному провадженні доказів. 

4. Підозра – це ймовірне судження, припущення, попередній висновок про 

причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення. У разі 

отримання нових доказів раніше повідомлена підозра може бути змінена. Це 

відрізняє підозру від підсумкового висновку слідчого чи прокурора про винуватість 

особи, який формулюється у обвинувальному акті, та має бути з точки зору 

сторони обвинувачення обґрунтованим, достовірним та остаточним. Саме тому 

обвинувачення, відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 3 КПК України, є твердженням про 

вчинення певною особою діяння, передбаченого Законом України про кримінальну 

відповідальність, висунуте в порядку, установленому КПК України. Підозра не 

може бути твердженням, її сутність полягає в тому, що це тільки припущення, яке 

необхідно перевірити під час нового етапу досудового розслідування, який 

наступає після повідомлення про підозру конкретної особи.  
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5. Підозра повинна бути обґрунтованою, оскільки закон вимагає, що особа 

обов’язково повідомляється про підозру передусім за наявності достатніх доказів 

для її підозри у вчиненні кримінального правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК 

України). Якщо про підозру повідомляється особа у разі обрання щодо неї 

запобіжного заходу, у клопотанні слідчого також уже мають бути такі достатні 

докази, оскільки КПК України встановлює, що підставою для застосування 

запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою 

кримінального право порушення (ч. 2 ст. 177 КПК України). Підставою для 

ймовірного висновку про причетність особи до вчинення злочину та повідомлення 

особи про підозру є також сам собою факт затримання особи на місці вчинення 

кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення (п. 1 ч. 1 

ст. 276 КПК України). Цим фактом і обґрунтовується виникнення припущення про 

вчинення кримінального правопорушення певною особою.  

6. Підозра має бути формалізована у вигляді процесуального документа – 

повідомлення про підозру, який складається відповідно до вимог ст. 277 КПК 

України. Сама собою підозра без її юридичного оформлення є тільки гіпотезою та 

не породжує правових наслідків.  

7. 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. Причому 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 із версією про невинуватість особи, про непричетність її до вчинення 

кримінального правопорушення, що повністю відповідатиме правовому змісту 

такої засади кримінального провадження, як презумпція невинуватості.  
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8. Підозра не може ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом. 

Це випливає із загальної засади законності кримінального провадження (ч. 1, 2 ст. 9 

КПК України), а також прямо передбачено у ч. 3 ст. 17 КПК України. 

9. Підозра – це обов’язковий етап кримінального провадження, зокрема стадії 

досудового розслідування, оскільки саме з моменту повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення починається притягнення особи до 

кримінальної відповідальності (п. 14 ч. 1 ст. 3 КПК України). 

10. Структурні елементи, які входять до підозри та формалізуються у 

повідомленні про підозру, мають повністю відтворюватися в обвинувальному акті. 

У випадку виникнення підстав для повідомлення про нову підозру або при зміні 

первинної підозри, слідчий, прокурор зобов’язані знову вручити особі 

повідомлення про підозру з виконанням вимог ст. 278 КПК України. Звичайно, 

фактичні дані, які входять до змісту підозри, можуть не мати фотографічної 

ідентичності з обвинувальним актом, тобто можуть бути значно вужчі, ніж ті, що 

слідчий чи прокурор вкажуть в обвинувальному акті. Навіть закон надає таку 

можливість, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 277 КПК України до повідомлення 

належить стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення у 

вчиненні якого підозрюється особа [84, с. 240‒241]. 

Велика Палата Верховного Суду (ВП ВС) сформулювала правову позицію 

щодо повідомлення про підозру. 

Так ВП ВС зазачає, що виділяють кілька підходів до розуміння поняття 

«здійснення повідомлення про підозру». Перший підхід полягає у розумінні 

повідомлення про підозру як процесуального рішення, прийнятого уповноваженим 

на це органом/посадовою особою з підстав та в порядку, визначеному КПК 

України. Другий підхід передбачає сукупність ряду послідовних процесуальних 

дій, які охоплюють собою окремі етапи. 

Із системного аналізу норм глави 22 КПК України вбачається, що процедуру 

здійснення повідомлення про підозру особі можна умовно поділити на такі етапи: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2106/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2106
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1) етап прийняття рішення щодо необхідності здійснення особі повідомлення 

про підозру, який передбачає перевірку підстав здійснення такого повідомлення 

згідно з частиною першою статті 276 КПК України, дотримання процесуальних 

гарантій під час проведення тих чи інших слідчих або оперативно-розшукових дій 

або застосування запобіжних заходів, які вчинялись до моменту здійснення такого 

повідомлення. На цьому етапі відбувається формування волевиявлення 

уповноваженої посадової особи (слідчого або прокурора) про необхідність 

здійснення повідомлення про підозру. Потрібно також зауважити, що 

законодавство передбачає можливість (у разі необхідності) зміни волевиявлення 

щодо здійснення повідомлення про підозру у формі зміни раніше повідомленої або 

ж повідомлення нової підозри в порядку, визначеному статтею 279 КПК України; 

2) етап об`єктивації/вираження сформованого внутрішнього волевиявлення 

уповноваженої посадової особи щодо прийнятого рішення в зовнішню форму 

шляхом складання тексту повідомлення про підозру відповідно до вимог, 

передбачених статтею 277 КПК України, та його підписання; 

3) етап доведення інформації до відома адресата, щодо якого прийняте 

рішення про повідомлення про підозру, шляхом безпосереднього вручення його 

тексту особі згідно зі статтею 278 КПК України. На цьому етапі відбувається також 

повідомлення прав підозрюваному, а в разі якщо підозрюваний висловить 

відповідне прохання, то йому зобов`язані детально роз`яснити кожне із зазначених 

прав (частина третя статті 276 КПК України).  

Повідомлення про підозру є системою процесуальних дій та рішень слідчого 

або прокурора під час досудового розслідування, спрямованих на формування 

законної та обґрунтованої підозри за умови забезпечення особі, яка стала 

підозрюваною, можливості захищатися усіма дозволеними законом засобами та 

способами. Цим актом у кримінальному провадженні вперше формулюється та 

обґрунтовується підозра конкретної особи у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2107/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2131/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2131
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2115/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2115
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2126/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2107/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2107
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_12_04/pravo1/T102453.html?pravo=1
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Викладена в письмовому повідомленні підозра служить підґрунтям для 

початку реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні. У 

підозрюваного з`являються можливості впливати на зміст підозри та на подальше 

формулювання обвинувачення у обвинувальному акті, яким завершується досудове 

розслідування. Сформульована підозра встановлює межі здійснення слідчим і 

прокурором обвинувальної діяльності, а підозрюваний, його захисник та законний 

представник одержують можливість більш цілеспрямовано реалізовувати функцію 

захисту [174]. 

На відміну від обвинувачення, підозра не є твердженням про вчинення особою 

кримінального правопорушення, а тільки припущенням, яке обґрунтовується і 

підтверджується доказами, зібраними у встановленому законом порядку. Підозра є 

попереднім висновком та основою для обвинувачення. Набуття особою статусу 

підозрюваного, крім переліку додаткових прав, має суттєві правові наслідки для 

такої особи, тому дотримання вимог, що визначають випадки повідомлення про 

підозру, її зміст, порядок вручення має суттєве значення для подальшої реалізації 

процесуальних дій і заходів, які можливі лише щодо підозрюваного.  

КПК України передбачає загальний порядок повідомлення про підозру (ст. 276 

КПК України), зміст письмового повідомлення про підозру (ст. 277 КПК України), 

порядок вручення письмового повідомлення про підозру (ст. 278 КПК України) та 

інші заходи, пов’язані зі здійсненням цієї процесуальної дії.  

Відповідно до вимог ст. 297-1 КПК України, питання про здійснення СДР 

слідчий суддя розглядає, якщо особа вже набула процесуального статусу 

підозрюваного під час здійснення досудового розслідування у звичайному порядку.  

Законодавець визначив низку механізмів, які дозволяють здійснити 

повідомлення про підозру особі, яка ухиляється або тільки від цієї процесуальної 

дії, або взагалі від участі у провадженні. Спосіб здійснення повідомлення про 

підозру особі, яка ухиляється від особистого вручення їй повідомлення єдиний і 

для провадження, яке надалі відбуватиметься у загальному порядку, і для 

провадження, яке здійснюватиметься у формі СДР.  
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Якщо особа переховується від органів слідства та суду, ухиляється від явки за 

викликом, місцеперебування її не встановлене, орган досудового розслідування 

позбавлений можливості особисто вручити повідомлення такій особі. У таких 

випадках вживається комплекс дій, які передбачені ст. ст. 42, 111, 135, 278 та 

главою 11 КПК України, що є підтвердженням виконання обов’язків 

уповноважених органів щодо дотримання порядку повідомлення особи про 

підозру. 

Ч. 1 ст. 42 КПК України передбачає такі способи набуття особою статусу 

підозрюваного: 

‒ повідомлення про підозру у порядку ст. 276-279 КПК України; 

‒ затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення; 

‒ вжиття заходів, передбачених КПК України для вручення повідомлень, якщо 

письмове повідомлення про підозру не вручено особі внаслідок не встановлення її 

місцезнаходження. 

Останнє підтверджується даними про виконання передбачених законом дій 

уповноваженими органами щодо складання такого повідомлення та вжиття заходів 

задля того, щоб особа щодо якої складене повідомлення його отримала. 

Якщо для кримінальних проваджень, у яких повідомлення про підозру 

вручається особі місцезнаходження якої відоме, тобто безпосередньо, типовими 

проблемами та недоліками є: повідомлення про підозру неналежним суб’єктом 

(інший слідчий, доручення оперативному працівнику); відсутність відмітки про 

вручення, не зазначення дати вручення; не роз’яснення прав підозрюваного у змісті 

повідомлення та ін., то для кримінальних проваджень, у яких особа повідомляється 

про підозру у спосіб, передбачений для випадків, коли її місцезнаходження не 

встановлено, типовим недоліком, що призводить до відмови у здійсненні СДР є 

недоведеність стороною обвинувачення факту повідомлення особи про підозру.  

Законодавець не визначає вимоги щодо змісту діяльності сторони 

обвинувачення, що може свідчити про достатність та ефективність дій, які 
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вживались для повідомлення, передбачений тільки певний перелік дій, які 

зобов’язані вжити уповноважені суб’єкти.  

Розглянемо декілька прикладів правозастосовної практики, які ілюструють 

різне бачення слідчих суддів щодо доведеності належного вручення повідомлення 

про підозру (ухвали за результатами розгляду клопотань про здійснення СДР). 

Так, в ухвалах зазначається:  

…На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_1 до органу досудового 

розслідування жодного разу не з’явився та про поважні причини своєї неявки не 

повідомив. Відсутність інформації про фактичне місце перебування підозрюваного 

ОСОБА_1 позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому 

особисто письмове повідомлення про підозру від 19.03.2018 року у день його 

складання, а тому зазначене повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 

278, ст. ст. 111, 135 КПК України направлено у спосіб, передбачений для вручення 

повідомлень, а саме надіслано поштою за адресою реєстрації та останнього 

відомого місця проживання підозрюваного ОСОБА_1, а також до відповідної 

житлово-експлуатаційної організації [302]; 

… з матеріалів, доданих слідчим до клопотання, та зі змісту апеляційної 

скарги вбачається, що виконати вимоги ст. 135, 278 КПК України в частині 

вручення повідомлення про підозру ОСОБА_4, органу досудового розслідування 

не видалося за можливе. Більш того, з аналізу наданих до суду апеляційної 

інстанції матеріалів взагалі не вбачається, що стороною обвинувачення вжито будь-

які заходи, спрямовані на виконання вказаних вимог закону. Зазначене 

повідомлення про підозру взагалі не направлялося засобами поштового зв'язку чи 

електронною поштою, оскільки матеріали провадження не містять жодних доказів 

такого направлення. Формальне посилання стороною обвинувачення на 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 року щодо обмеженої 

діяльності УДППЗ «Укрпошта» могло б мати місце лише в частині обґрунтування 

причин направлення вказаного повідомлення ОСОБА_4 іншими засобами зв'язку у 

тому числі поштовими, які здійснюють свою діяльність на території України та на 
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які не розповсюджується вказане розпорядження Кабінету Міністрів України. 

Однак вказаних дій стороною обвинувачення не виконано. 

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що слідчим суддею у 

відповідності з вимогами закону правильно зазначено, що ОСОБА_4 не є 

підозрюваним у даному кримінальному провадженні, оскільки органом досудового 

розслідування не виконано вимоги, спрямовані на вжиття заходів щодо 

направлення останньому повідомлення про підозру, а матеріали клопотання не 

містять підтвердження такого направлення. … Як вбачається зі змісту клопотання, 

ОСОБА_4 проживає на території м. Донецьк. Враховуючи, що сторона 

обвинувачення дотримується позиції про неможливість здійснення зв'язку з 

вказаним населеним пунктом, оскільки УДППЗ «Укрпошта» не здійснює свою 

діяльність на зазначеній території, то у органу досудового розслідування взагалі 

відсутні підстави стверджувати, що останній переховується з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності, оскільки стороною обвинувачення взагалі не вжито 

заходів для повідомлення останнього про необхідність з'явитись до слідчих органів 

та вручення повідомлення про підозру. 

Матеріали клопотання містять дані, що ОСОБА_4 мав інтернет-сторінку 

всесвітньої мережі «Інтернет»: ІНФОРМАЦІЯ_2, що дозволяло, крім іншого, 

направити повідомлення про підозру ОСОБА_5 і в такий спосіб [295]; 

…20 березня 2018 року у кримінальному провадженні складено письмове 

повідомлення про змінену підозру громадянину України ОСОБА_1 у вчиненні 

злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109, ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 111 КК України. У зв`язку 

з відсутністю поштового з`єднання між материковою частиною України та 

тимчасово окупованою територією півострова, письмове повідомлення про підозру 

було відскановано та відправлено на офіційну електронну пошту «ЦИК Республики 

Крым» за Інтернет адресою: ikrk2014@mail.ru (протокол огляду від 21.03.2018) 

[312].  

Не маючи на меті дослідження проблем якості судових рішень, стосовно 

питання, що розглядається хотілося б звернутись до прикладу обґрунтування 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_557/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#557
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_564/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#564
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_571/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#571
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позиції слідчого судді щодо встановлення факту набуття особою статусу 

підозрюваного.  

Так, в ухвалі окремим структурним елементом визначено «Щодо наявності 

статусу підозрюваного» і викладено фактичні дані у такому вигляді:  

Оскільки, станом на 10.09.2019, місцезнаходження ОСОБА_1 органом 

досудового розслідування не було встановлено, то повідомлення про підозру 

останньому вручалось наступними способами: 

1) 10.09.2019 поштою на юридичну адресу місцезнаходження адміністрації 

можливого місця роботи ОСОБА_3 - ТОВ «ЮНАЙТЕД ТАБАКО» 

(Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, вул. Гагаріна, 40, корп. 35) (від цієї 

компанії згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб - платників податків 

ОСОБА_1 протягом І-ІІ кварталу 2019 року отримував доходи) - як вбачається із 

витягу з офіційного сайту Укрпошти, відправлення № 0303100247545 отримано 

адресатом 18.09.2019 (Том № 4 а.с. 177); 

2) 11.09.2019 о 15:26, 15:29, 15:32 телефоном дорослому члену сім`ї ОСОБА_1 

- його дружині ОСОБА_3 - шляхом надіслання у месенджерах «Viber», «Telegram», 

«WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_1 (Том № 3 а.с. 34-37); 

3) 11.09.2019 о 15:52 телефоном шляхом надіслання у месенджері «Viber» на 

номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_3 (Том № 3 а.с. 30-33); 

4) 24.09.2019 поштою на юридичну адресу місцезнаходження адміністрації 

можливого місця роботи ОСОБА_3 - ТОВ «ДЕМУРІНСЬКИЙ ГЗК» 

(Дніпропетровська обл., Васильківський район, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, 2А, 

кімн. 4) (від цієї компанії згідно відомостей Державного реєстру фізичних осіб - 

платників податків ОСОБА_3 у 2019 році отримував доходи) - як вбачається із 

витягу з офіційного сайту Укрпошти, відправлення № 0303100275468 отримано 

адресатом 26.09.2019 (Том № 3 а.с. 44); 

5) 24.09.2019 поштою на можливу адресу проживання дорослих членів сім`ї 

ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 (цю адресу зазначено як місце реєстрації у паспортних 

даних рідної сестри ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , а також зазначено останньою під час її 



226 

 

допиту від 26.12.2019 як місце проживання їхніх батьків) - як вбачається із витягу з 

офіційного сайту Укрпошти, відправлення № 0303100275751 отримано адресатом 

27.09.2019 (Том № 3 а.с. 48); 

6) 24.09.2019 поштою на можливу адресу проживання дорослих членів сім`ї 

ОСОБА_3 : АДРЕСА_2 (згідно відомостей Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру 

Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо 

об`єкта нерухомого майна право власності на зазначену квартиру зареєстровано за 

сестрою ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , та підтверджено останньою проживання за 

вказаною адресою під час її допиту від 26.12.2019) - як вбачається із витягу з 

офіційного сайту Укрпошти, відправлення № 0303100275760 отримано адресатом 

27.09.2019 (Том № 3 а.с. 51); 

7) 08.10.2019 поштою та електронною поштою житлово-експлуатаційній 

організації за місцем можливого проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_3 . - на адресу 

КП ВЖРЕО (АДРЕСА_4 24 та ІНФОРМАЦІЯ_4) - як вбачається із витягу з 

офіційного сайту Укрпошти, відправлення № 0303604189813 отримано адресатом 

24.10.2019 (Том № 3 а.с. 60).  

Також повідомлення про підозру ОСОБА_1 26.12.2019 під розписку для 

передачі останньому вручено дорослому члену його сім`ї - рідній сестрі ОСОБА_4 

(Том № 3 а.с. 62). 

Таким чином, повідомлення про підозру ОСОБА_1 було вручене в порядку, 

передбаченому ч.1 ст.278 КПК України (у спосіб, передбачений цим Кодексом для 

вручення повідомлень), а тому ОСОБА_1 набув статусу підозрюваного в даному 

кримінальному провадженні. … 

Посилання захисника, що такий спосіб вручення повідомлення про підозру є 

незаконним, оскільки підозрювані особисто його не отримували і воно їм 

безпосередньо не вручалось, судом не приймається до уваги, оскільки відповідно 

до положень ч.1 ст.278, ч.3 ст.111 та ч. 1, 2 ст.135 КПК України, повідомлення про 

підозру повинно бути вручено особі у день його складання, а у разі неможливості - 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2126/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2126/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2126
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_906/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#906
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1033/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#1033
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у спосіб, що передбачений для вручення повідомлень. При цьому, Кримінальний 

процесуальний кодексу України не передбачає обов`язку і права детектива 

відкласти вручення повідомлення про підозру та чекати настання сприятливих 

обставин для його вручення особі, яка не може його отримати в день складання у 

силу певних причин. Детективом вчинив всі можливі, передбачені законом дії, щоб 

особа, якій повідомляється про підозру, була обізнана про це [305]. 

Як зазачено в ухвалі слідчого судді Вищого антикорупційного суду, зважаючи 

на правила ст. 42, 135 КПК України, дотримання прав особи, яка тимчасово не 

проживає за місцем реєстрації або переховується від органів досудового 

розслідування, полягає не в обов`язку інших осіб, якими отримано процесуальний 

документ, призначений для неї, повідомити про надходження процесуального 

документу, а в тому, що наявність цих процесуальних документів особа може 

дізнатися не тільки від правоохоронних органів чи суду, а й з інших, доступних для 

неї джерел. Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що набуття процесуального 

статусу підозрюваного пов`язується не з самим фактом обізнаності особи про 

наявне щодо неї досудове розслідування, а з діями, які відповідно до кримінального 

процесуального закону має вчинити детектив, прокурор. В даному випадку вжитих 

представниками сторони обвинувачення заходів достатньо для того, щоб приписи 

закону стосовно належного повідомлення особі про підозру вважалися такими, що 

виконані з достатньою ретельністю. 

В таких умовах слідчий суддя не приймає до уваги твердження захисника про 

те, що детектив, будучи обізнаним під час складення повідомлення про підозру про 

відсутність ОСОБА_1 в Україні, імітував заходи для вручення такого повідомлення 

[287]. 

Із наведених та інших прикладів убачається, що слідчі судді особливу увагу 

приділяють дослідженню обставин, що підтверджують активність сторони 

обвинувачення щодо вручення повідомлення про підозру. 

У Методичних рекомендаціях щодо процесуального керівництва спеціальним 

досудовим розслідуванням зазначено, що у разі неможливості безпосереднього 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_08_01/pravo1/T141197.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_319/ed_2020_07_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#319
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1033/ed_2020_07_21/pravo1/T124651.html?pravo=1#1033
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вручення слідчим, прокурором повідомлення про підозру особі в день його 

складання, КПК України містить бланкетні норми (ч. 1 ст. 278, ст. 111, ст. 112), які 

відсилають до загального порядку виклику особи для участі у процесуальній 

дії (ст.ст. 133, 135 та ін. глави 11 КПК України). Такий порядок не вимагає одразу 

вручення цього повідомлення особі, щодо якої воно складене, якщо його 

неможливо їй вручити через невстановлення органом досудового розслідування 

місця її знаходження. 

Головне, щоб зміст такого повідомлення відповідав вимогам ст. 277 КПК 

України і було документально підтверджено, що органом досудового 

розслідування вживались заходи для встановлення місцезнаходження цієї особи, 

але позитивних результатів вони не дали. З моментом з’явлення відповідних 

документів у кримінальному провадженні (зауважимо, що їх кількість, характер і 

зміст залежить від конкретної слідчої ситуації) пов’язується й момент набуття 

особою офіційного статусу підозрюваного [12, с. 3]. 

Констатація наявності цих документів має оціночний характер і здійснюється 

слідчим або прокурором за їх внутрішнім переконанням з урахуванням інших 

правил ст. 94 КПК України. Щодо заходів для встановлення місцезнаходження 

особи, стосовно якої складено повідомлення про підозру, такими вважаються 

проведені з відповідною метою слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії (допити 

свідків, які знають цю особу та можуть володіти інформацією про її 

місцеперебування; огляди і обшуки житла, іншого володіння цієї особи та інших 

осіб, якщо є дані про її перебування в певних житлових та інших приміщеннях (в 

схованках на місцевості тощо); накладення арешту на кореспонденцію, її огляд і 

виїмка тощо), тимчасовий доступ до предметів і документів, витребування та 

отримання від органів державної влади і місцевого самоврядування документів і 

відомостей, інші процесуальні дії [342, с. 176‒181]. 

Правильний вибір компетентних установ й органів, звернення до яких 

забезпечить сторону обвинувачення необхідними їй достовірними та допустимими 

для доказування в суді фактичними даними, залежить від статусу особи, стосовно 
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якої складено повідомлення про підозру (іноземець, біженець, внутрішньо 

переміщена особа тощо). У таких ситуаціях потрібно використовувати відомості 

Міністерства закордонних справ України, органів Державної прикордонної служби 

України, Служби безпеки України, Національної поліції, Державної міграційної 

служби України, Міністерства соціальної політики України, органів місцевого 

самоврядування, які формують інформаційні бази даних або ведуть певні обліки 

відповідно до Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про соціальні послуги» 

тощо [139, c. 16‒18]. 

У контексті досліджуваної проблеми становлять науковий інтерес відомі 

правозастосовній практиці випадки надання особі, якій не було повідомлено про 

підозру прав підозрюваного і навіть визнання судом статусу підозрюваного. Ці 

приклади хоча і не мають прямого відношення до проблем здійснення СДР, більше 

того, логічно, що сторона захисту зацікавлена у тому, щоб набуття особою статусу 

підозрюваного не було визнане судом, адже це має значення для ухвалення 

рішення про здійснення СДР, проте тут порушується питання процесуального 

статусу особи щодо якої здійснюється кримінальне провадження, що актуально для 

будь-якого провадження, насамперед, що стосується змісту і обсягу процесуальних 

прав такої особи [311; 152; 248; 284]. 

Ця ситуація зумовлена тим, що нормами кримінального процесуального 

законодавства не врегульовано питання щодо процесуального статусу особи 

відносно якої здійснюється досудове розслідування, її права та обов'язки.  

Фахівці пропонують вирішення цієї проблеми шляхом визначення таких прав 

[43]. 
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Убачається, що вирішення цього питання можливе шляхом надання права 

оскаржувати рішення, дії, бездіяльність слідчого прокурора, що стосуються 

здійснення або нездійснення певних дій, які проводяться щодо підозрюваного 

та/або метою яких є отримання фактичних даних про причетність особи до 

учинення кримінального правопорушення.  

Утім, зважаючи на складність доказування цих обставин, практична реалізація 

відповідних норм буде ускладнена.  

Допоки це питання не врегульоване, а також у разі законодавчих змін, 

вважаємо доцільним наголосити, що у випадку порушення питання про надання 

прав підозрюваного особі, яка не набула цього статусу у кримінальному 

провадженні, розгляд скарги або клопотання має відбуватись із урахуванням 

конкретних обставин провадження, а в ухвалі має бути наведене обґрунтування 

позиції суду щодо існування певних умов, про які йдеться у рішеннях ЄСПЛ і на 

які суд посилається (арешт особи (рішення у справі «Вемхофф проти Німеччини»), 

офіційне повідомлення про намір здійснення стосовно особи кримінального 

переслідування (рішення у справі «Ноймайстер проти Австрії»), початок 

досудового слідства проти конкретної особи чи арешт банківських рахунків 

конкретної особи (рішення у справі «Рінґайзен проти Австрії»), якщо особа 

викликана викликана як свідок у кримінальній справі, але фактично підозрювана у 

вчиненні злочину (зокрема, їй були поставлені запитання під час допиту, які 

можуть бути використані проти неї як обвинувальні) (рішення у справі «Сервес 

проти Франції» та ін.). Перерахування обставин щодо скарги адвоката, факту 

розслідування кримінального правопорушення та позиції сторін щодо правового 

спору із наступним цитуванням правових позицій ЄСПЛ без зв’язку із конкретними 

обставинами провадження недостатньо. Як, наприклад, у цій ухвалі [294]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України, при вирішенні питання про 

здійснення СДР слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів 

для підозри особи щодо якої подано клопотання про здійснення СДР. 
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Законодавець не роз’яснює поняття достатності доказів для підозри, тому це 

питання часто неоднаково вирішується на практиці.  

У практичній площині законодавча вимога щодо наявності достатніх доказів 

для підозри особи щодо якої подано клопотання про здійснення СДР у вчиненні 

кримінального правопорушення пов’язана із доказуванням обґрунтованості 

підозри. 

М.А. Погорецький зазначає, що законодавець передбачив широку сферу 

застосування стандарту доказування «обґрунтована підозра» при прийнятті низки 

процесуальних рішень, серед яких про: 

вжиття заходів забезпечення кримінального провадження (п.1 ч.3 ст.132 КПК), 

у тому числі при вирішенні питання про арешт майна (п.3 ч.2 ст.173 КПК); 

обрання запобіжних заходів (ч.2 ст.177; п.1 ч.1 ст.194 КПК); 

проведення окремих негласних (слідчих) розшукових дій (ч.1 ст.269-1 КПК). 

Системне тлумачення норм кодексу також дозволяє стверджувати, що 

стандарт доказування «обґрунтована підозра» має виконуватися при повідомленні 

особи про підозру відповідно до ст. 276 КПК [166]. 

Підтримуючи цю позицію, додамо до визначеного переліку ухвалення рішення 

про здійснення СДР (ч. 2 ст. 297-4 КПК України). 

Наприклад, в ухвалі слідчого судді зазначено, що відповідно до ч. 2 ст. 297-4 

КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів 

для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний встановити відповідність 

повідомленої ОСОБА_3 та ОСОБА_2 підозри критерію «обґрунтована підозра». 

У пункті 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011 у 

справі «Нечипорук і Йонкало проти України» зазначено, що «термін «обґрунтована 

підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4910/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#4910
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4910/ed_2020_02_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#4910
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об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити 

правопорушення.  

Факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж 

рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. 

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на 

підтвердження цих доводів, обґрунтованість підозри щодо вчинення ОСОБА_3 та 

ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, 

підтверджується сукупністю зібраних доказів, зокрема, постановою Верховного 

Суду у складі касаційного господарського суду від 04.09.2019 року, якою залишено 

без змін постанову Центрального апеляційного господарського суду від 13.06.2019 

у справі № 904/8354/16 у частині визнання Додаткових угод № 1 від 16.02.2015, № 

2 від 27.02.2015, № 3 від 16.03.2015 та № 4 від 14.05.2015 недійсними ( Том № 1 а.с. 

32; 37); протоколами огляду від 30.08.2017 ( Том № 1 а.с. 6365), від 06.02.2017 (Том 

№ 1 а.с. 68-76) від 19.08.2017 ( Том № 1 а.с. 77-83), Договором № 52/13 від 

11.022015, Специфікацією № 1 та Додатковими угодами № 1, № 2, № 3, № 4 до 

нього (Том № 2 а.с. 77-82) іншими доказами [305]. 

М.А. Погорецький на основі аналізу та узагальнення правових позицій ЄСПЛ 

та національної правозастосовної практики визначає критерії обґрунтованості 

підозри.  

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо 

фактів та інформації достатньо, аби переконати об’єктивного спостерігача в тому, 

що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення. 

Обґрунтованість підозри може встановлюватися тільки щодо діяння, яке 

підпадає під ознаки правопорушення за законом про кримінальну відповідальність. 

Обґрунтованість підозри не може встановлюватися in abstracto або 

ґрунтуватися на суб’єктивних припущеннях, а має підкріплюватися конкретними 

доказами в кримінальному провадженні. 

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що 

уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред’явлення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1019/ed_2020_01_16/pravo1/T012341.html?pravo=1#1019
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обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов’язано з меншою 

мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для 

обмеження прав особи [166]. 

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» має динамічний характер, тобто 

з плином часу така підозра в учиненні кримінального правопорушення не може 

бути самостійною підставою для продовжування обмеження прав особи, мають 

бути наведені відповідні й достатні підстави (ризики), підкріплені доказами [166]. 

І.В. Гловюк зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» в 

системі інших стандартів доказування, що застосовуються в кримінальному 

провадженні України, вимагає встановлення можливого (ймовірного) існування 

певного факту чи обставини. У випадку вирішення питання про застосування 

заходу забезпечення кримінального провадження причетність особи до вчинення 

кримінального правопорушення не повинна мати категоричного висновку, а 

свідчити лише про її можливість.  

Слідчий суддя в жодному випадку не повинен встановлювати причетність 

особи поза розумним сумнівом, втім, обґрунтована підозра має підтверджуватися 

конкретними фактами та обставинами, що можуть переконати об’єктивного 

спостерігача, тобто непрофесіонала у сфері права, в існуванні зв’язку між діями 

особи та подією. Такі фактичні обставини повинні бути чіткими та зрозумілими і 

знайти своє відображення у відповідному рішенні компетентного органу. 

Водночас, згідно з практикою ЄСПЛ, до них можуть бути застосовані певні 

обмеження щодо їх використання як обґрунтування наявності «обґрунтованої 

підозри» [40, с. 19].  

К.Д. Волков визначає критерії категорії «обґрунтована підозра», до яких 

належать такі: 1) наявність обґрунтованої підозри передбачає існування фактів або 

інформації, які спроможні переконати слідчого суддю, суд у тому, що відповідна 

особа, ймовірно, вчинила кримінальне правопорушення; 2) існування 

обґрунтованої підозри не зобов’язує сторону обвинувачення під час застосування 

запобіжних заходів на стадії досудового розслідування довести усі елементи 
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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 у всіх випадках залежить від 

конкретних обставин кримінального провадження [34, с. 9]. 

Визначення випадків, коли законодавець вимагає доведення обґрунтованості 

підозри у межах згаданої категорії «стандарт доказування» та визначення критеріїв 

обґрунтованості підозри сприяє формуванню уніфікованого понятійного апарату, 

однакового розуміння закону, єдності правозастосовної практики [342, с. 176‒181]. 

Недоведення слідчим, прокурором факту переховування підозрюваного з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності ‒ поширена підстава відмови у 

наданні дозволу на здійснення СДР.  

Згідно ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого судді (неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний 

та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 

розслідування чи спеціального судового провадження.  

Розшук підозрюваного здійснюється якщо під час досудового розслідування 

місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України 

та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови 

його належного повідомлення про такий виклик (ст. 281 КПК України).  

Відповідно до ч.2 ст. 297-1 КПК України СДР здійснюється стосовно 

підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності.  

Отже, якщо підстави для розшуку та наслідки неявки на виклик відносно 

узгоджені, то про підстави для здійснення СДР, визначені у ч.2 ст. 297-1 КПК 

України цього сказати не можна.  
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У ст. 281 КПК України не зазначені види розшуку, утім, можна зробити 

висновок, що вид розшуку визначається залежно від обставин провадження.  

Підставами для здійснення СДР у ч.5 ст. 139 КПК України зазначено ухилення 

від явки на виклик та оголошення у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Для оголошення у розшук, відповідно до ст. 281 КПК України не потребують 

встановлення обставини, що свідчать про переховування особи від органів слідства 

і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, так само як і ч.5 ст. 139 

КПК України. Вказівка про переховування підозрюваного з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності існує тільки у ст. 297-1 КПК України. 

У розрізі цієї проблеми законодавче регулювання виглядає наступним чином:  

‒ СДР: переховування від слідства і суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; оголошення у міждержавний та/або міжнародний розшук; 

‒ розшук: місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за 

межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, 

прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик; 

‒ наслідки неприбуття на виклик: ухилення від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення 

його у міждержавний та/або міжнародний розшук.  

Для узгодження правових норм, законодавець мав би передбачити у ч.2 

ст. 297-1 КПК України умову щодо ухилення підозрюваного від явки на виклик та 

зазначити у ч.5 ст. 139 КПК України про переховування підозрюваного з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності, зазначити види розшуку, а серед 

підстав здійснення міждержавного і міжнародного розшуку вказати про 

переховування підозрюваного з метою ухилення від кримінальної відповідальності. 

Проте вирішення існуючої нормативної неузгодженості убачається доцільним 

з інших міркувань і позицій. 

Зі змісту аналізованих правових приписів убачається, що ухиленням 

визнається неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази, для 
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застосування порядку СДР потрібне також оголошення підозрюваного у 

міждержавний/міжнародний розшук. Оцінка поважності причин здійснюється на 

підставі ст. 138 КПК України після повідомлення про них особою (поважними 

причинами неявки підозрюваного до слідчого в призначений строк визнаються: 

затримання, тримання під вартою або відбування покарання; обмеження свободи 

пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної 

сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 

відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок 

відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони 

здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово 

залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб 

або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик 

та інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик), 

проте судова практика національних судів та ЄСПЛ свідчить і про інші випадки як 

визнання причин поважними, так і не абсолютного визнання такими зазначених у 

ст. 138 КПК України, тобто певні обставини або їх сукупність оцінюються залежно 

від конкретної ситуації, визначити їх всі неможливо, тому існує сумнів у 

доцільності встановлення вичерпного законодавчого переліку цих причин. 

У науковій літературі та правозастосовній практиці сформовані позиції щодо 

визначення обставин, які свідчать про переховування особи від слідства і суду з 

метою ухилення від відповідальності, а також суміжної проблеми щодо зв’язку 

факту розшуку та переховування від слідства та суду.  

Системне розуміння цих питань потрібне для удосконалення законодавчого 

регулювання СДР та практики його застосування, адже оцінка дій підозрюваного, 

що свідчить про його переховування, умисел щодо ухилення від відповідальності, 

обсяг дій сторони обвинувачення, що свідчать про доведеність цих обставин і 

значення розшуку ‒ проблеми, які не знайшли свого вирішення у законодавстві і 

правозастосовній діяльності.  
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Почнемо зі з’ясування того, яка саме поведінка особи свідчить про те, що вона 

переховується від слідства і суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності і чи може бути інша, ніж ухилення від відповідальності, мета 

переховування.  

Як зазначає О.В. Лисенко, слідчий передусім має зібрати інформацію про те, 

що особа фактично переховується від органів досудового розслідування або 

місцеперебування її не встановлене. Про ці обставини можуть свідчити такі 

фактори: особа не з’являється за викликами до органів досудового розслідування; 

не перебуває за місцем реєстрації чи фактичного проживання; не з’являється за 

місцем роботи (навчання, лікування тощо); відсутність інформації про 

надходження особи до травматологічних пунктів, моргів; відсутність її на 

стаціонарному лікуванні в лікувальних закладах; відсутність особи за місцем 

проживання сім’ї, батьків, друзів тощо. Перевірці також підлягають дані про осіб: 

щодо яких застосовано адміністративний арешт; затриманих на підстав і положень 

ст. 207–213 КПК України; відносно яких вжито запобіжні заходи відповідно до ст. 

176–206 КПК України; яких поміщено до дитячого приймальника-розподільника; 

призваних для проходження військової служби чи військових зборів тощо. До того 

ж, необхідно перевіряти дані прикордонної служби щодо перетину конкретною 

особою державного кордону України. Таку інформацію може бути отримано під 

час проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій або 

шляхом виконання окремих доручень слідчого, надсилання запитів до відповідних 

установ [116, с. 192].  

У науковому середовищі здійснюються спроби вирішити проблему щодо 

встановлення факту переховування та його документального підтвердження: 

‒ факт переховування підозрюваного має бути підтверджено довідками з місця 

мешкання та роботи або навчання про тривалу відсутність, показаннями свідків 

тощо. Такою, що переховується від слідства, слід уважати особу, яка умисно 

вчиняє діяння, спрямовані на приховування свого місцезнаходження з метою 

ухилитися від кримінальної відповідальності [321, с. 15]; 
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‒ для оголошення розшуку підозрюваних необхідно встановити, що ці особи 

усвідомлюють факт їх розшуку, тобто розуміють, що їх розшукують за вчинення 

злочину, а вони з метою уникнення відповідальності вживають заходів, щоб їх 

місцезнаходження не було встановлено. Якщо ж особа вважає, що її причетність до 

злочину не буде доведена та/або у зв’язку з бродяжництвом змінює місце 

мешкання, то стверджувати, що ця особа переховується від слідства, не 

обґрунтовано [66, с. 77]; 

‒ завдання слідчого, якщо місце перебування розшукуваного підозрюваного 

невідоме, відповідно до ч. 2 ст. 180 КПК України, –вжити всіх необхідних заходів 

до встановлення місця його перебування. У разі переховування підозрюваного від 

слідства постає завдання зібрання доказів, які підтверджують, що підозрюваний 

саме переховується від слідства, а не перебуває в лікарні, відрядженні, або на 

заробітках за межами населеного пункту, області чи України. Якщо в результаті 

вжиття заходів, спрямованих на встановлення місця перебування обвинуваченого, 

слідчий отримає підтвердження того, що підозрюваний навмисно переховується від 

слідства, він повинен негайно вжити всіх заходів щодо розшуку підозрюваного. 

Інакше кажучи, тільки впевнившись у тому, що підозрюваний зник, тобто вчинив 

умисні дії, спрямовану на ухилення від слідства, слідчий може винести постанову 

про оголошення підозрюваного в розшук, доручити її виконання оперативним 

підрозділам і одночасно самостійно здійснювати розшукову діяльність у межах 

своєї компетенції. Слідчий повинен виконати дві групи дій. Перша повинна бути 

пов’язана із допитом родичів, сусідів, знайомих, співробітників стосовно 

можливого місця знаходження підозрюваного та в процесі допиту встановлення 

найбільш широкого кола знайомих, які, можливо, мають інформацію про його 

місце перебування. Друга група дій повинна бути пов’язана із запитами: а) в 

медичні заклади з метою з’ясування, чи не захворів підозрюваний та чи не 

госпіталізовано його; б) в морги та органи РАГСУ –чи не помер підозрюваний та 

чине змінив прізвища; в) в інформаційні центри – чи не притягнуто підозрюваного 
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докримінальної відповідальності та чи не утримують його під вартою; г) в митні 

органи та ОВІР – чи не перетинав підозрюваний кордон [315, с. 262‒263]. 

Подібні та інші дії доцільно реалізовувати під час досудового розслідування, 

проте не у кожному разі вони будуть можливими і ефективними, а встановлення 

тривалої відсутності особи за місцем проживання, роботи, навчання не обов’язково 

свідчить про її намір переховуватись з метою ухилення від відповідальності, проте 

завжди впливають на рух процесу.  

Законодавець не визначає які саме дії свідчать про переховування від слідства 

і суду і які обставини підтверджують, що особа має мету ухилитись від 

кримінальної відповідальності. Це питання виникає і у судовій практиці. 

Розглянемо декілька прикладів.  

При з'ясуванні, які дії особи мають визнаватись юридично значущим (а не 

просто фактичним) ухиленням від слідства або суду, треба враховувати, крім 

усього іншого, кримінально-процесуальний статус особи, що вчинила злочин. Це 

має бути особа, яка в установленому порядку визнана підозрюваним або 

обвинуваченим та яка зобов'язана з'являтись до правозастосовних органів за 

викликом, перебувати в межах їх досяжності. Зазначена особа усвідомлює, що в неї 

вже виник юридичний обов'язок постати перед слідством або судом, однак вона 

ухиляється від виконання такого обов'язку [69].  

Як зазначив слідчий у постанові про оголошення розшуку підозрюваного 

ОСОБА_3 від 06 лютого 2016 року, останній, перебуваючи на свободі, 

переховується від органів досудового розслідування, на виклики до слідчого без 

поважних причин, передбачених ст. 138 КПК, не з'являється, при відвідуванні 

житла ОСОБА_3 установлено, що підозрюваний за місцем проживання не 

з'являється, його місцеперебування не відоме. 

Зазначені обставини слідчий визнав достатніми для висновку про ухилення 

ОСОБА_3 від слідства, оголошення його в розшук і зупинення досудового 

розслідування. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1057/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#1057
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Водночас матеріали кримінального провадження не містять даних на 

підтвердження факту умисного вчинення ОСОБА_3 будь-яких дій, спрямованих на 

ухилення від слідства. 

Так в матеріалах провадження відсутні дані, чи викликався ОСОБА_3 до 

слідчого після повідомлення йому про підозру 11 грудня 2015 року в порядку, 

визначеному ст. 135 КПК, і яким чином було встановлено, що він відсутній за 

місцем проживання [178]. 

Із наведено убачається, що про ухилення можуть свідчити умисні дії 

підозрюваного, який обізнаний про свій процесуальний статус і обов’язки, але які 

саме ці дії ‒ не вказується.  

Стороні обвинувачення недостатньо вжити заходи щодо встановлення місця 

знаходження підозрюваного, потрібно також з’ясувати які умисні дії він вчиняє, чи 

спрямовані вони на переховування і чи є метою підозрюваного ухилення від 

кримінальної відповідальності.  

Тобто слідчий, прокурор зобов’язані довести сукупність обставин: умисний 

характер дій підозрюваного щодо переховування і мету ‒ ухилення від 

кримінальної відповідальності.  

Не можна погодитись також із практикою зазначення в постанові про 

оголошення у розшук про відсутність поважних причин (ст. 138 КПК України) 

нез’явлення підозрюваного за викликом, адже такий висновок не ґрунтується на 

фактичних даних, оскільки слідчому не може бути відомо про такі причини за 

вказаних обставин. 

Наступний приклад, що становить інтерес для досліджуваної проблеми. 

В апеляційній скарзі потерпілий вказував на те, що ОСОБА_2 щоб уникнути 

кримінальної відповідальності протягом п'ятьох років (з 2009 р. до 2014 р.) 

ухилявся від досудового слідства, у липні 2014 року оголошувався розшук 

ОСОБА_2 та було зупинено досудове розслідування, а тому вважав, що до 

ОСОБА_2 повинні бути застосовані положення ч. 2 ст. 49 КК.  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1033/ed_2018_04_24/pravo1/T124651.html?pravo=1#1033
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_187/ed_2018_08_28/pravo1/T012341.html?pravo=1#187
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Відповідно до ч. 2 ст. 49 КК перебіг давності зупиняється, якщо особа, що 

вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду.  

Зупинення спливу строку давності у випадку ухилення особи від досудового 

слідства або суду є посткримінальною санкцією, заходом кримінально-правового 

характеру, покликаним забезпечувати здійснення кримінального переслідування і 

реалізацію кримінальної відповідальності. 

Під ухиленням від слідства або суду з огляду на положення ч. 2 ст. 49 КК слід 

розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути 

кримінальної відповідальності за вчинений злочин, що змушує правоохоронні 

органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника 

(нез'явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання 

умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна 

зовнішності, перехід на нелегальне становище, імітація своєї смерті тощо). 

Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час досудового розслідування 

місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України 

та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його 

належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його 

розшук. 

Причому підстава для оголошення розшуку під час досудового розслідування 

«місцезнаходження підозрюваного невідоме» може мати місце як у випадку, якщо 

підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин не встановлено його 

місцезнаходження. 

Саме тому зупинення досудового розслідування у зв'язку з розшуком 

підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від 

слідства. 

Для застосування положень ч. 2 ст. 49 КК у такому випадку обов'язково має 

бути підтверджено факт ухилення підозрюваного від слідства [177]. 

У іншому рішенні ВС зазначає, що закон, який регулює питання звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК 
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України), пов`язує зупинення строків давності не з постановами про зупинення 

слідства, а лише з умисними діями особи, спрямованими на ухилення від слідства.  

Особою, яка ухиляється від слідства або суду, визнається відома цим органам 

особа (що підтверджується матеріалами кримінальної справи) як така, що вчинила 

певний злочин і здійснила дії з метою переховування місця свого перебування від 

слідства або суду. Давність персоніфікована, у зв`язку з чим про ухилення особи 

від слідства можна говорити лише тоді, коли слідство проводиться щодо 

конкретної особи. Зупинення перебігу строку давності можливе тільки щодо певної 

особи, обізнаної про те, що стосовно неї проводиться слідство. Із законодавчого 

положення про відновлення перебігу строку давності з дня з`явлення особи із 

зізнанням або її затримання випливає, що особу винного встановлено і 

здійснюються заходи, спрямовані на встановлення її місцезнаходження [179].  

Наведені позиції суду ґрунтуються та відтворюють наукові положення, які 

присвячені відповідній тематиці [52, с. 87‒99]. 

У цій же роботі автори висловлюють позицію про те, що бездіяльність, не 

може розцінюватись як ухилення, про яке йдеться в ч. 2 ст. 49 чинного КК України, 

і зазначили, що І. М. Ігнатов із цього приводу писав, що в тому разі, коли 

злочинець не вчинить жодних дій, спрямованих на ухилення, але з тих чи інших 

причин його не буде притягнуто до кримінальної відповідальності, хоч органам 

розслідування буде відомо про нього та його буде оголошено в розшук, цей 

злочинець не може бути визнаний таким, що ухиляється від слідства або суду [107, 

с. 91]. 

Отже, науковці та практики розглядають переховування з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності як умисні дії підозрюваного, який обізнаний про 

кримінальне провадження щодо приховування свого місця перебування, що 

потребує від органу досудового розслідування вжиття заходів, які забезпечать 

участь такої особи у кримінальному провадженні.  

Як було зазначено, крім направлення викликів і фіксації нез’явлення 

підозрюваного, заходів для встановлення його місця знаходження, для здійснення 
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СДР потрібно також довести, що підозрюваний вчиняє умисні дії щодо 

переховування і його метою є ухилення від кримінальної відповідальності.  

Поширена практика обґрунтування висновку про переховування 

підозрюваного фактом оголошення його у розшук також отримала правову оцінку. 

Як приклад можна навести наступне судове рішення.  

Так, суд зазначає, що постанову про оголошення розшуку ОСОБА_1 від 

13.10.2017, колегія суддів не може вважати, як доказ переховування останнього від 

органів досудового розслідування, так як саме лише існування постанови про 

оголошення у розшук не може слугувати доказом переховування ОСОБА_1 від 

органів досудового розслідування та суду, оскільки згідно ст. 281 КПК України для 

оголошення особи у розшук має існувати сукупність певних обставин, зокрема 

набуття статусу підозрюваного та неодноразові неявки без поважних причин на 

виклик слідчого, прокурора, про які особа була належним чином повідомлена [283]. 

Оголошення підозрюваного у розшук автоматично не означає його ухилення 

від слідства (ця позиція також підтверджується поняттям «розшук» та його 

завданнями), потрібно встановити наявність та умисний характер цих дій, а також 

те, що особа вчинила певні дії з метою приховування місця свого перебування від 

слідства або суду, здійснюються заходи, спрямовані на встановлення її 

місцезнаходження.  

Останнє особливо актуально, адже у кожному випадку розгляду клопотання 

про здійснення СДР та/або ССП, суд звертає увагу на такі обставини. Це 

пояснюється існуванням низки проблем, пов’язаних з розшуком, що зумовлені 

різними причинами. 

Як зазначають дослідники, щорічно лише підрозділами Національної поліції 

України здійснюється розшук близько 30 тис. осіб. Кількість таких осіб має 

тенденцію до збільшення в тому числі через події на Сході України. У більшості 

випадків переховування підозрюваного (обвинуваченого) призводить до зупинення 

досудового розслідування чи розгляду справи в суді. Практика свідчить, що 

накопичення таких кримінальних проваджень, у яких підозрюваний 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2019_06_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
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(обвинувачений) оголошений у розшук, призводить до того, що таких осіб 

фактично ніхто не розшукує. Слідчими й оперативними підрозділами 

правоохоронних органів формально здійснюються певні заходи, спрямовані на 

встановлення місця перебування осіб, оголошених у розшук, які не призводять до 

бажаного результату. … Аналіз матеріалів діяльності правоохоронних органів про 

організацію розшуку осіб і встановлення їхнього місцезнаходження свідчить про 

наявність таких головних недоліків: 1) формальне винесення слідчим постанови 

про оголошення розшуку підозрюваного без належної організації фактичного 

пошуку; 2) доручення проведення розшуку підозрюваного оперативним 

підрозділам без належного контролю з боку слідчого за змістом і результатами 

діяльності з розшуку; 3) формальне виконання оперативними підрозділами заходів 

щодо встановлення особи, що розшукуються, за відсутності належної взаємодії з 

органами досудового розслідування та обміну відповідною інформацію про 

обставини розшуку; 4) відсутність аналізу прорахунків щодо відповідної 

організації розшуку підозрюваного, обвинуваченого й мінімізації негативних 

чинників в організації спільної діяльності слідчих та оперативних підрозділів; 

5) неприйняття слідчим відповідних процесуальних заходів у разі встановлення 

місцезнаходження особи, що переховується від органів досудового розслідування 

та суду; 6) безпідставне затягування з відкриттям або безпідставне закриття 

оперативно-розшукової справи «Розшук» і зняття з обліку осіб, що розшукуються, 

без відповідного погодження зі слідчими підрозділами; 7) формальне створення 

слідчо-оперативних груп для здійснення розшуку осіб, що переховуються; 

8) несвоєчасне внесення /інформації про осіб, які оголошені в розшук, до 

відповідних інформаційних обліків і затягування зі складанням необхідних 

обліково-реєстраційних документів; 9) недостатньо використовуються можливості 

Робочого апарату Українського бюро Інтерполу для здійснення міжнародного 

розшуку й установлення місця знаходження осіб, що розшукуються; 

10) недостатньо використовуються можливості дипломатичних представництв 

України за кордоном; 11) обрання запобіжного заходу щодо підозрюваного, 
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обвинуваченого, місце знаходження якого встановлено, не пов’язаного з тримання 

під вартою тощо [115]. 

Звертає також увагу і те, що часто ухилення і переховування вживаються як 

синоніми, що не зовсім вірно, оскільки переховування у даному випадку скоріше є 

способом ухилення.  

Складною і неоднозначною є проблема доказування умислу підозрюваного 

щодо ухилення від кримінальної відповідальності, адже у кожному разі особа 

намагатиметься уникнути такого формулювання і буде наполягати на тому, що 

причини її відсутності, недоступності для слідства і суду інші, наприклад, 

побоювання за своє життя, зневіра у систему правосуддя, отримання погроз або та 

інше. Тому тут можливо зробити тільки припущення про справжню мету дій такої 

особи, достеменно її з’ясувати практично неможливо, а у випадках відсутності 

підозрюваного тим більше.  

Зі змісту аналізованих та інших прикладів судової практики убачається, що 

мета переховування «ухилення від кримінальної відповідальності» окремо не 

досліджується і не встановлюється, застосовується вся формула, визначена 

законодавцем, тобто ‒ «переховування підозрюваного з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності».  

Так, в ухвалі слідчого судді окремим структурним елементом документу 

визначено «Щодо факту переховування підозрюваних від органів слідства та суду» 

[305].  

У опрацьованому масиві матеріалів правозастосовної практики ми не знайшли 

прикладів, коли було б встановлено, що підозрюваний переховується від слідства і 

суду але не з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а відтак відсутні 

підстави для здійснення СДР. 

Скептичне ставлення щодо згаданої законодавчої формули висловлює 

О.В. Сачко: логічно припустити, що «виклад обставин про те, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності» має ознаки юридичної фікції. По-перше, з’ясувати мету особи 
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взагалі, і таку мету як «ухилення від кримінальної відповідальності» можна лише 

при допиті такої особи чи отримання інших даних від неї (наприклад, шляхом 

прослуховування її розмов», але при всьому цьому знаючи де така особа 

знаходиться. По-друге, якщо особа переховується, то місце її знаходження 

невідомо, а отже, практично неможливо з ясувати мету її переховування [233, 

с. 218]. 

То у ж чому саме полягає значення доказування мети підозрюваного, який 

переховується ‒ ухилення від кримінальної відповідальності, як це передбачено у 

ч.2 ст. 297-2 КПК України? Яка інша мета переховування може бути і яке її 

значення для ухвалення рішення про здійснення СДР? Як достеменно можна 

встановити таку мету, адже вона є суб’єктивною, а безпосереднього спілкування з 

підозрюваним не відбувається?  

Якщо йдеться про побоювання особи за свою безпеку чи життя, то законом 

передбачені механізми забезпечення безпеки для таких осіб. «Зневіра у 

правосуддя», «політична розправа» та інші суб’єктивні мотиви не можуть бути 

взяті до уваги за відсутності відповідних доказів [340, с. 88‒93].  

Розглянемо практичний приклад. 

У рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 15 травня 

2019 року №143дп-19 зазначено, що ОСОБА - 1 23.01.2018 звернувся до 

Генеральної прокуратури України із заявою про застосуванням до нього заходів 

безпеки, передбачених КПК України та Законом України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». За результатами 

розгляду вказаної заяви прокурором … винесено постанову про відмову в 

задоволенні заяви про застосування заходів безпеки ОСОБА - 1 у зв’язку з тим, що 

останнім не наведено доказів щодо наявності реальної загрози його життю, 

здоров’ю, житлу і майну.  … 

ОСОБА - 1 у своїх поясненнях зазначає, що Генеральна прокуратура здійснює 

його політично-мотивоване переслідування, використовуючи кримінальні 

провадження …. ОСОБА - 1 вважає, що мета його переслідування – усунути його з 
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професійного та суспільного життя як особу, яка на посаді Генерального прокурора 

України розслідувала кримінальні справи проти низки високопосадовців з 

використанням механізмів незаконного притягнення його до кримінальної 

відповідальності та в інший небезпечний для життя та здоров’я спосіб (однак в 

який саме не зазначає в поясненнях).  

У поясненні ОСОБА - 1 зазначає: «Зловживання Генеральним прокурором 

України ОСОБА - 6 та підлеглими йому прокурорами повноваженнями з 

ініціювання його незаконного кримінального переслідування шляхом 

фальсифікації матеріалів кримінальних проваджень та створення уяви про те, що 

він нібито переховуюсь від правоохоронних органів та суду з метою уникнути 

кримінальної відповідальності, безпосередньо свідчить про наявність прямої 

небезпеки для його життя та здоров’я». Із зазначеного видно, що ОСОБА - 1 

вважає, що кримінальні провадження, які розслідуються про вчинені ним 

кримінальні правопорушення, свідчать про наявність небезпеки для його життя та 

здоров’я, про реальні факти, які надають підстави для застосування до нього 

заходів безпеки, не зазначає. 

Крім того, без будь-яких пояснень та доводів зазначає, що він не 

переховується від кримінальної відповідальності, а перебуває у стані крайньої 

необхідності, захищаючись від політичних репресій, незаконного арешту та 

вбивства. 

Вказівки щодо вирішення вказаних питань містяться в узагальненні Вищого 

спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.01.2017 

«Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового 

розслідування чи прокурора під час досудового розслідування», а саме: необхідною 

передумовою прийняття правильного рішення щодо наявності чи відсутності 

реальних загроз для осіб, до яких може бути застосовано заходи безпеки, перелік 

яких регламентований цим Законом, є належна оцінка всіх обставин справи, 

зокрема, виду суспільно небезпечного діяння, потенційних чи реальних 

підозрюваних, їх дій після початку досудового розслідування тощо. Слідчі судді 
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зобов’язані здійснювати належний контроль за дотриманням гарантій, 

встановлених нормативно-правовим актом, метою якого є захист осіб, які беруть 

участь у кримінальному провадженні, та створення необхідних умов для належного 

відправлення правосуддя [197]. 

Зазначений приклад можна використати для моделювання процесуальної 

ситуації, коли щодо підозрюваного здійснюється СДР, він звертається із заявою 

про застосуванням до нього заходів безпеки, передбачених КПК України та 

Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві» і така заява є обґрунтованою, наведені докази свідчать 

про наявність реальної загрози його життю, здоров'ю, житлу і майну. У такому 

випадку немає підстав вважати, що підозрюваний переховується від слідства і суду, 

а отже і відсутні підстави для здійснення СДР.  

Оцінку подібних обставин сформульовано в наступній ухвалі: суд не бере до 

уваги заяви сторони захисту про поважність причин неявки обвинуваченого 

ОСОБА_3 в судові засідання з посиланням на наявність небезпеки для його життя 

та здоров'я, оскільки обвинувачений не лише особисто не прибув в судові 

засідання, але і не скористався наданою ухвалою суду від 04.05.2017 можливістю 

участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції [299]. 

Отже, об’єктивно складно знайти навіть гіпотетичний приклад, коли 

підозрюваний переховується від органів слідства і суду дійсно з іншою, ніж 

ухилення від кримінальної відповідальності, метою.  

Примітно також, що мета «ухилення від кримінальної відповідальності» 

зазначається законодавцем тільки для випадків СКП та затримання уповноваженою 

службовою особою (ст. 208 КПК України).  

Як зазначено у п. 3 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, лише у випадках, 

якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого або 
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особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом до підслідності 

Національного антикорупційного бюро України. Тут також постає питання: з якою 

іншою метою, крім ухилення від кримінальної відповідальності, може мати намір 

здійснити втечу така особа і чи має значення ця мета для рішення щодо її 

затримання у порядку ст. 208 КПК України? Убачається, що ні.  

Метою застосування запобіжних заходів [212, с. 34‒35] визначено запобігання 

спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду 

(п.1.ч.1.ст. 177 КПК України) без вказівки про ухилення від кримінальної 

відповідальності, а у п.2, 3 ч. 2 ст. 186 КПК України передбачено, що запобіжний 

захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований: 

‒ 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; 

‒ 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 або їй повідомлено про підозру у 

вчиненні іншого злочину.  

У ч. 4 ст. 189 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд відмовляє у 

наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його 

приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування 

запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під 

вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що 
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підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування 

чи суду.  

Інші випадки, які передбачають вимогу встановлення факту переховування 

особи так само не передбачають з’ясування мети таких дій (ч.4 ст. 249 КПК 

України). 

Припускаємо, що формулювання «переховується з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності» було відтворено у ч.2 ст. 297-1 КПК України 

відповідно до мети закону, яким було внесено відповідні зміни до КПК України, 

проте без узгодження з іншими нормами КПК України і оцінки можливих проблем 

правозастосування. 

Тому убачається доцільним з метою узгодження правових норм, що 

стосуються інституту СКП, запобігання неоднаковому розумінню закону, внести 

зміни до ч.2 ст. 297-1 КПК України і викласти її у такій редакції: 

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 

110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 149, частинами 

другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 

369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 

444, 446, 447 закону України про кримінальну відповідальність, стосовно 

підозрюваного, крім неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази) та оголошений у розшук. Здійснення 

спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім 

випадків, коли злочини вчинені особами, які ухиляються від явки на виклик 

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

без поважної причини більш як два рази), оголошені у розшук та вони 

розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у 
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цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту 

досудового розслідування та судового розгляду. 

П.4 ч.1 ст. 297-2, п.5 ч.1 ст. 297-2 викласти у такій редакції: 

4) відомості щодо оголошення особи у розшук, заходи і дії, що вживаються з 

метою розшуку; 

5) виклад обставин про те, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик 

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

без поважної причини більш як два рази). 

Ч.1 ст. 297-4 КПК України викласти у такій редакції: 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що 

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

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

рази), оголошений у розшук та виконуються дії щодо його здійснення. 

Абзац 3 ч.3. ст. 297-4 КПК України викласти у такій редакції: 

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не 

допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що 

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

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

рази) та оголошений у розшук і виконуються дії щодо його здійснення 

Ч.3 ст. 323 КПК України викласти у такій редакції: 

судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у 

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

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

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

виклик без поважної причини більш як два рази) (спеціальне судове провадження) 

та оголошений у розшук та виконуються дії щодо його здійснення. 

Ч. 6 ст. 193 КПК України викласти у такій редакції: 
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Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що 

підозрюваний, обвинувачений оголошений у розшук і виконуються дії щодо його 

здійснення. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім 

годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за 

участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування 

обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на 

більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу. 

Усвідомлюючи можливі ризики, пов’язані із не зазначенням виду розшуку, все 

ж вважаємо, що вказівка на обов’язковість доведення стороною обвинувачення 

того, що такий розшук здійснюється, дозволить у випадку внутрідержавного 

розшуку з’ясувати обсяг, характер і результативність дій сторони обвинувачення 

щодо встановлення місця знаходження підозрюваного, обвинуваченого і вірогідну 

причину його відсутності, а у випадках міжнародного розшуку, крім зазначеного, 

отримати підтвердження, що такий розшук здійснюється. Відмова від формули 

«переховування з метою ухилення від кримінальної відповідальності» дозволить 

усунути неузгодженість правових норм, що визначають підстави для здійснення 

СДР, ССП та уникнути помилок у правозастосуванні, що пов’язані із 

встановленням дійсної мети особи, яка не бере особистої участі у кримінальному 

провадженні [340, с. 88‒93].  

 

3.3. Процесуальні вимоги до клопотання слідчого, прокурора про 

здійснення спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду 

слідчим суддею 

 

Зі структури глави 24-1 КПК України убачається, що законодавець у окремих 

нормах визначає вимоги до змісту клопотання слідчого, прокурора про здійснення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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СДР, порядку його розгляду слідчим суддею, механізму ухвалення відповідного 

рішення.  

Як зазначає А.І. Галаган, до загальних ознак, що притаманні поняттю 

«клопотання» слід віднести:  

1. Суб’єкт внесення (заявлення, подання) клопотання. До них законом прямо 

віднесені – сторона захисту, потерпілий, його представник чи законний 

представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження 

(ст. 220 КПК). 

2. Адресат (суб’єкт) розгляду та вирішення клопотання. Це слідчий, прокурор.  

3. Предмет клопотання. Ним визначається прохання про виконання будь-якої 

процесуальної дії.  

4. Офіційний характер клопотання. Вказане передбачає його подання, розгляд 

та вирішення у встановленому законом порядку відповідно до процесуальної 

форми.  

5. Мета подання клопотання. До неї слід віднести безпосереднє виконання 

будь-яких процесуальних дій.  

6. Закон передбачає форму, в якій повинно здійснюватися клопотання та 

встановлює письмову форму його подання. 

Отже, клопотання – письмове звернення сторони захисту, потерпілого і його 

представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, з проханням про виконання будь-яких 

процесуальних дій у кримінальному провадженні [36]. 

А.І. Галаган підтримує позицію О.В. Єні щодо класифікації клопотань і 

зазначає, що в залежності від стадії кримінального провадження, на якій 

заявляється клопотання, пропонується виділяти наступні види клопотань: 

1. Клопотання, які заявлені під час досудового розслідування: а) при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; б) при обранні, зміні або скасуванні 

запобіжних заходів; в) при тимчасовому вилученні майна; г) при тимчасовому 
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доступі до речей і документів; д) при оголошенні про підозру; е) при ознайомленні 

з матеріалами досудового розслідування до його завершення. 

2. Клопотання, заявлені під час розгляду кримінального провадження в суді 

першої інстанції: а) під час підготовчого судового засідання; б) при розгляді 

кримінального провадження (кримінальної справи) по суті.  

3. В залежності від суб’єкта заявленого клопотання: а) сторони захисту 

(підозрюваний, його захисник та законний представник); б) потерпілий, його 

представник чи законний представник; в) цивільний позивач та його представник (в 

частині заявленого позову); г) цивільний відповідач та його представник (в частині, 

що стосується заявленого позову); д) законний представник цивільного позивача 

(якщо цивільним позивачем є неповнолітня особа або особа, визнана недієздатною 

чи обмежено дієздатною); е) представник юридичної особи щодо якої здійснюється 

провадження. 

4. В залежності від суб’єкта розгляду та вирішення клопотання: 

а) клопотання, які адресовані слідчому; б) клопотання, які адресовані 

прокурору; в) клопотання, які адресовані слідчому судді. 

5. В залежності від обов’язковості (імперативності) задоволення можливо 

виділити такі види клопотань: а) ті, які вирішуються на розсуд слідчого чи 

прокурора; б) ті, які підлягають безумовному задоволенню. 

6. В залежності від зовнішньої форми заявленого клопотання: а) в усній формі. 

Заявляються усно, але знаходять своє відображення у протоколах –наприклад, про 

забезпечення безпеки щодо підозрюваного або членів його сім’ї, близьких родичів, 

майна, житла. Усні клопотання заносяться в протокол відповідної слідчої чи іншої 

процесуальної дії; б) в письмовій формі. 

Наприклад, обов’язково в письмовій формі повинно бути викладено 

клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистої поруки. 

Письмові клопотання приєднуються до кримінального провадження. 

7. За метою пропонується розподіляти клопотання на такі види: а) пошукові. 

Такі клопотання спрямовані на отримання нових доказів,  наприклад, про допит 
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додаткових свідків зі сторони захисту, про проведення додаткової експертизи; 

б) процедурні. Вони забезпечують дотримання вимог процесуальної форми, 

наприклад, про повідомлення захисника про дату та час проведення певної слідчої 

дії, в якій захисник бажає прийняти участь. 

8. І, нарешті, в залежності від того чи заявлялося клопотання раніше, 

пропонується виділяти такі види клопотань: а) первинні. Це такі клопотання, які за 

моментом їх заявлення заявляються вперше; б) повторні. Це такі клопотання, які 

заявляються однією і тією ж особою, після подання аналогічних клопотань, 

незалежно від результатів розгляду та вирішення останніх. Наприклад, клопотання 

про проведення окремої процесуальної дії, необхідність проведення якої 

аргументується додатково [59, с. 61–85]. 

Зазначений підхід, на нашу думку, в цілому відображає загальне поняття та 

класифікацію клопотань.  

Підстави, умови і відповідність клопотання про здійснення СДР вимогам 

ст. 297-2 КПК України визначає І.В. Гловюк і зазначає, що до підстав слід віднести 

наявність достатніх даних, що підозрюваний переховується від органів слідства та 

суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. При цьому слідчий суддя зобов’язаний 

деталізовано встановлювати ці підстави. Так, відповідно до ч. 5 ст. 139 КПК 

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

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

рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 

міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 

розслідування чи спеціального судового провадження. Тобто слідчий суддя 

повинен встановити, чи було здійснено виклики належним чином не менш ніж три 

рази (чи є передбачені у ст. 136 КПК підтвердження отримання особою повістки 

про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), і що підозрюваний не 

прибув на виклик без поважних причин не менш ніж три рази; дані про оголошення 

його у міждержавний та/або міжнародний розшук.  
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До умов слід віднести: віднесення злочину, у вчиненні якого підозрюється 

особа, до переліку, вказаного у ч. 2 ст. 297-1 КПК України (крім випадків, коли 

злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або 

міжнародний розшук, та коли розслідуються в одному кримінальному провадженні 

зі злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може 

негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду); 

повідомлення особи про підозру у вчиненні злочину з переліку, вказаного у ч. 2 ст. 

297-1 КПК України (крім випадків, коли злочини вчинені особами, які 

переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та 

коли розслідуються в одному кримінальному провадженні зі злочинами, 

зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно 

вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду) та 

обґрунтованість цієї підозри (відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України, під час 

вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування, слідчий 

суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо 

якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення); вік 

підозрюваного; дотримання правил підслідності; кримінально-процесуальну 

компетенцію слідчого, прокурора, який звертається із клопотанням до слідчого 

судді [39, с. 21]. 

Зважаючи на предмет дослідження і не маючи на меті розроблення власної 

аргументованої позиції щодо визначення поняття і класифікації клопотань у 

кримінальному провадженні, ми, ґрунтуючись на цитованих та інших наукових 

положеннях, вважаємо, що клопотання про здійснення СДР ‒ це письмове 

звернення прокурора або слідчого за погодженням з прокурором до слідчого судді 

у випадках, коли закінчення досудового розслідування у звичайному порядку 

неможливе у зв’язку з ухиленням повнолітнього підозрюваного, якого оголошено у 
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розшук, від явки на виклик слідчого, прокурора та наявності підстав, передбачених 

ст. 297-1 КПК України [335, с. 157‒160]. 

Зміст клопотання про здійснення СДР визначений у ч. 2 ст. 297-2 КПК 

України.  

У ст. 297-4 КПК України визначено випадки, за яких слідчий суддя відмовляє 

у задоволенні клопотання про здійснення СДР.  

Підставами для безумовної відмови у здійсненні СДР є не доведення факту 

набуття особою статусу підозрюваного, умисний і активний характер дій 

підозрюваного щодо переховування та мету ‒ ухилення від кримінальної 

відповідальності, оголошення у міжнародний та/або міждержавний розшук. Що 

стосується достатності доказів для підозри, то закон зобов’язує слідчого суддю 

врахувати ці обставини. 

Достатність доказів для підозри, на нашу думку, потрібно визначати у межах 

стандарту доказування «обґрунтованість підозри», який розкриває 

М.А. Погорецький та із урахування положень, визначених вище.  

Результати вивчення судової практики показали, що слідчі судді у одних 

випадках вдаються до оцінки доказів щодо обґрунтованості підозри, а у інших 

обмежуються перевіркою дотримання формальних вимог щодо повідомлення про 

підозру (складання, вимоги до змісту, вручення) зазначаючи, що слідчий суддя не 

має повноважень щодо оцінки доказів під час розгляду клопотання, адже така 

діяльність, серед іншого, передбачає надання переваги одним доказам перед 

іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності.  

Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у 

відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню 

під час розгляду кримінального провадження по суті.  

Доведення інших обставин і даних, що зазначені у ч.2 ст. 297-2 КПК України 

як вимоги до змісту клопотання не згадується як умова задоволення клопотання. 

Отже, до стислого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання, зазначення правової кваліфікації кримінального 
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правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про 

кримінальну відповідальність та зазначення переліку свідків, яких слідчий, 

прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання не 

висуваються додаткові вимоги щодо доведення та/або обґрунтування.  

Отже, нормативні вимоги до змісту клопотання про здійснення СДР можна 

класифікувати на обов’язкові та такі, що залежать від обставин кримінального 

провадження. Обов’язковим, незалежно від обставин провадження, є доведення 

слідчим, прокурором: набуття особою статусу підозрюваного; умисного і 

активного характеру дій підозрюваного щодо переховування; мети ‒ ухилення від 

кримінальної відповідальності; оголошення у міжнародний та/або міждержавний 

розшук. Слідчий суддя також зобов’язаний врахувати достатність доказів для 

підозри. Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення 

із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну 

відповідальність (доведено у зв’язку із набуттям статусу підозрюваного); перелік 

свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду, 

зазначаються у клопотанні із урахуванням обставин кримінального провадження.  

Вивчення змісту клопотань про здійснення СДР дозволило виявити типові 

недоліки, які вплинули на результат розгляду слідчим суддею таких клопотань. Ці 

недоліки різноманітні і для системного уявлення їх було класифіковано у наступні 

групи: 

1) пов’язані із повідомленням про підозру, підтвердження належного порядку 

викликів (неналежне підтвердження дій щодо дотримання процедури відправлення 

повідомлень, відсутність інших дій, що свідчать про ініціативність і активність 

щодо надіслання та/або вручення повідомлення);  

2) щодо здійснення розшуку, встановлення місцезнаходження (не зазначення 

слідчим прокурором даних, що підтверджують факт перебування особи за межами 

України, на ТОТ (у тому числі посилання на інформацію (розшукова справа, лист, 

рапорт) оперативних підрозділів із формулюванням про вірогідне перебування 
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особи у певному місці) у той час як підтвердження перебування особи за межами 

країни або на ТОТ потребує зазначення процесуальних джерел, передбачених ст. 84 

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

підозрюваного у міжнародний розшук; 

3) переховування підозрюваного з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності (обґрунтування переховування оголошенням у розшук, 

відсутність даних про процесуальні дії щодо з’ясування факту переховування 

особи, виклики особи після повідомлення про підозру); 

5) інші (не відповідність інформації про розшук фактичним обставинам 

провадження, подання клопотання з порушенням правил підсудності). 

Ці недоліки зумовлені різними причинами об’єктивного і суб’єктивного 

характеру від неналежного виконання службових обов’язків ‒ до неможливості 

буквально виконати законодавчі приписи.  

Зважаючи на те, що повторне звернення слідчого, прокурора про здійснення 

СДР в одному кримінальному провадженні не допускається (крім випадків, 

передбачених КПК України), важливе значення має дотримання вимог до форми і 

змісту таких клопотань [335, с. 304‒312]. 

За наслідками розгляду клопотання про здійснення СДР слідчий суддя може 

ухвалити одне з трьох рішень: задовольнити клопотання, відмовити у задоволенні 

клопотання, повернути клопотання слідчому, прокурору.  

Відповідно до ч. 2 ст. 297-3 КПК України, підставою повернення клопотання 

про здійснення СДР є невідповідність вимогам ст. 297-2 КПК України.  

Проте згадана норма не визначає порядок дій слідчого судді у випадку, якщо 

клопотання відповідає вимогам ст. 297-2 КПК України, але подане для розгляду 

суб’єкту, який не має повноважень його розглядати (наприклад, звернення з 

клопотанням про проведення СДР до ВАС у випадках, коли кримінальне 

провадження зареєстроване до початку роботи ВАС і досудове розслідування 

здійснюється іншими, ніж НАБУ, органами досудового розслідування). У таких 

випадках доречне звернення до ч.6 ст. 9 КПК України, де зазначено, що у випадках, 
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коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження, зокрема, диспозитивності, тому слідчий суддя, який не має 

повноважень розглядати клопотання, має ухвалити рішення про повернення 

клопотання суб’єкту, який його подав, що не позбавляє останнього звернутись з 

цим клопотанням до іншого суду з дотриманням правил підсудності. Як це 

викладено в ухвалі слідчого судді ВАС [306]. 

Аналогічна ситуація має місце у випадку виявлення слідчим суддею 

порушення територіальної підсудності розгляду клопотання про здійснення СДР.  

Так, в ухвалі Дружківського міського суду Донецької області зазначено, що 

клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування 

направлено до Дружківського міського суду Донецької області виходячи з того, що 

населений пункт Піски відноситься до Ясинуватського району Донецької області, а 

тому відповідно до розпорядження голови Вищого спеціалізованого суду України з 

розгляду цивільних і кримінальних справ №2710/38-14 від 02.09.2014 року 

територіальна підсудність Ясинуватського міськрайонного суду Донецької області 

була визначена за Дружківським міським судом. Однак, посилання слідчого в 

клопотанні, що останнім місцем вчинення злочину є населений пункт Піски 

Донецької області, містять формальний характер, та є необґрунтованими, оскільки 

в судовому засіданні слідчим не було надано жодних доказів або відомостей, що 

ОСОБА_6 перебував у населеному пункті Ясинуватського району Донецької 

області. Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що неможливо 

стверджувати про те, що кримінальне правопорушення ОСОБА_6 було вчинено на 

території населеного пункт Піски Ясинуватського району Донецької області. 

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про 

порушення вимог ст. 32 КПК України щодо визначення територіальної підсудності 

даного провадження за клопотанням про здійснення досудового розслідування. 

Кримінальним процесуальним законом не передбачено процедуру дій слідчого 
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судді у разі виявлення порушення територіальної непідсудності розгляду 

клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Згідно ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не 

регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, 

застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною 

першою статті 7 цього Кодексу. З метою додержання передбачених п.п. 2, 14, 21 

ч. 1 ст. 7 КПК України загальних засад кримінального провадження, приймаючи до 

уваги, що ч. 2 ст. 297-3 КПК України передбачено право слідчого судді на 

повернення клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, а 

ч. 3 ст. 297-4 КПК України визначено обов’язок слідчого судді постановити ухвалу 

про задоволення або відмову в задоволенні клопотання вже за наслідками його 

розгляду, а також, що згідно п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-

якому разі підлягає скасуванню, якщо порушено правила підсудності, ‒ слідчий 

суддя приходить до висновку про доцільність відмовити у задоволенні клопотання 

про здійснення спеціального досудового розслідування слідчому [307]. 

Така ситуація, як зазначалось, зумовлена недоліками правового регулювання 

щодо розгляду клопотання про здійснення СДР.  

Проблема полягає у тому, що ст. 297-2 КПК України передбачає вимоги до 

клопотання про здійснення СДР, які визначають суб’єкта, який має право 

звернутись з таким клопотанням до слідчого судді, а також вимоги до змісту 

клопотання, у ст. 297-3 КПК України передбачено порядок розгляду клопотання 

про здійснення СДР (строки, залучення захисника, відповідність вимогам, 

зазначеним у ст. 297-2 КПК України, дії слідчого судді, необхідні для вирішення 

питання про здійснення СДР, а також можливість повернення клопотання про 

здійснення СДР у разі невідповідності його вимогам ст. 297-2 КПК України), 

ст. 297-4 КПК України регламентує порядок вирішення питання про здійснення 

СДР, тобто не передбачено порядок дій слідчого судді у випадку відповідності 

змісту ухвали ст. 297-2 КПК України, проте за наявності інших процесуальних 

порушень, які не зазначені у згаданій статті, як, наприклад, порушення правил 
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підсудності. Як убачається із цитованих вище судових рішень, суди по-різному 

вирішують це питання. У одному випадку суд повернув клопотання керуючись 

ст. 297-3 КПК України та загальними положеннями КПК України, а у іншому ‒ 

відмовив у задоволенні такого клопотання так само посилаючись на ст. 297-3 КПК 

України, загальні засади кримінального провадження, положення ст. 297-4 КПК 

України щодо можливості ухвалення рішення лише про задоволення або відмову у 

задоволенні клопотання про здійснення СДР, а також п. 6 ч. 2 ст. 412 КПК України, 

яким передбачено обов’язковість скасування судового рішення у випадку 

порушення правила підсудності.  

Зі змісту аналізованих норм убачається, що у КПК України передбачено низку 

пов’язаних норм, що стосуються клопотання про здійснення СДР, законодавець 

визначає детальну регламентацію порядку та умов ухвалення цього рішення. 

Стосовно порядку ухвалення рішення про здійснення СДР убачається, що йдеться 

про послідовність дій слідчого судді: отримання клопотання ‒ з’ясування 

дотримання вимог ст. 297-2 КПК України ‒ залучення захисника. Тобто слідчий 

суддя вчиняє низку дій ще до розгляду клопотання, а тому положення п. 6 ч. 2 

ст. 412 КПК України (судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо 

порушено правила підсудності) не можна поширювати на такі ситуації, адже 

рішення про здійснення СДР не ухвалюється, а з’ясовуються процедурні питання 

щодо порядку його подання та відповідності його змісту вимогам КПК України. 

Крім того, суд не може розглядати клопотання, якщо не має на це повноважень. 

Ухвала про відмову у задоволенні клопотання про здійснення СДР слідчим суддею, 

який не має повноважень його розглядати підлягає скасуванню на підставі п. 6 ч. 2 

ст. 412 КПК України. Тобто єдиним можливим рішенням тут є повернення 

клопотання суб’єкту, який його подав, що також не може обмежувати останнього у 

праві звернутись з тим самим клопотанням до суду, який може прийняти рішення 

за результатами його розгляду.  

Вирішенню цієї проблеми може сприяти внесення змін до ч. 1 ст. 297-2 КПК 

України у такій редакції: 
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1. З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з 

прокурором. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду ‒ слідчим 

суддею Вищого антикорупційного суду. 

Опитані у процесі дослідження респонденти висловили абсолютну підтримку 

цієї пропозиції (Додаток Б). 

Проте, на цю проблему варто звернути увагу не тільки у контексті СКП. Для 

регламентації вимог та порядку розгляду деяких клопотань законодавець обрав 

формулу, що включає визначення вимог до такого клопотання, строки його 

розгляду, учасників, які мають бути присутні при розгляді, порядок дій слідчого 

судді щодо його розгляду та ухвалення можливих рішень. Такими рішеннями є 

задоволення клопотання, відмова у задоволенні клопотання, повернення 

клопотання суб’єкту, що його подав. При цьому у одних випадках, КПК України 

передбачає можливість повернення клопотання, у інших ні, крім того спеціальний 

порядок розгляду клопотань передбачено тільки для окремих з них. 

Так, не передбачається повернення клопотання для якого встановлено вимоги 

до змісту та порядок розгляду, суб’єкту, що його подав за результатами розгляду 

клопотання про: здійснення приводу (ст. 142 КПК України); накладення грошового 

стягнення на особу (ст. 146 КПК України); тимчасовий доступ до речей і 

документів (ст. 163 КПК України); дозвіл на затримання з метою приводу (ст. 189 

КПК України); застосування запобіжного заходу (ст. 193 КПК України); щодо 

негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 247 КПК України).  

У наступному прикладі наведено аргументацію слідчого судді щодо 

повернення клопотання, поданого з порушенням правил підсудності.  
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Згідно правил ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального 

провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за 

винятком випадків, передбачених цим Кодексом. 

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального 

суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

Разом з тим, діючим КПК України не встановлено в який суд необхідно 

подавати клопотання про скасування заходу забезпечення кримінального 

провадження у виді арешту майна. 

В цьому випадку необхідно керуватись вимогами ч. 6 ст. 9 КПК України, 

відповідно до якої у випадках, коли положення КПК України не регулюють або 

неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються 

загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України, в 

тому числі і принцип аналогії закону. 

Таким чином, під час вирішення питання про підсудність поданого клопотання 

під час досудового розслідування необхідно, у відповідності до загальних засад 

кримінального провадження, визначити підсудність розгляду такого роду скарг на 

підставі аналогії закону. 

Оскільки клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження на підставі ухвали слідчого судді, відповідно до вимог ст. 132 КПК 

України, вирішуються місцевим судом, в межах територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового розслідування, то і в даному випадку клопотання про 

скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді під час досудового 

розслідування, необхідно подавати до місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, тобто до 

Білоцерківського міськрайонного суду Київської області. 

Вказані обставини є підставою для повернення клопотання [298]. 
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Можливість повернення передбачено для клопотань про: тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом (ч. 3 ст. 151 КПК України); 

відсторонення від посади (ч. 2 ст. 156 КПК України); арешт майна (ч. 3 ст. 172 КПК 

України); здійснення СДР (ч. 2 ст. 297-3 КПК України). Повернення клопотання 

передбачається у випадку недотримання вимог до його змісту, неналежним 

суб’єктом, відсутності матеріалів, що підтверджують певні обставини. 

У окремих нормах зазначено про підсудність клопотань: ч. 7 ст. 100 КПК 

України; ч. 2 ст. 132 КПК України; ч. 1 ст. 184 КПК України; ч. 1 ст. 192 КПК 

України; ч. 2 ст. 199 КПК України; ч. 1 ст. 201 КПК України; ч. 2 ст. 234 КПК 

України; ч. 3 ст. 244 КПК України; ст. 247 КПК України; ч. 10 ст. 210 КПК 

України; ч. 1 ст. 306 КПК України, проте у жодному з цих випадків це вирішується 

питання про порядок дій слідчого судді у випадку подання клопотання із 

порушенням правил підсудності.  

Отже, вирішення правозастосовної проблеми убачається можливим 

наступними засобами: 1) внесення змін до норм КПК України, якими 

регламентовано порядок розгляду клопотань із зазначенням про можливість 

повернення клопотань у випадку порушення правил підсудності; 2) запровадження 

окремої норми КПК України у якій потрібно визначити порядок розгляду 

клопотань на зразок ст. 304 КПК України, де серед іншого зазначено, що скарга 

повертається, якщо: 1) скаргу подала особа, яка не має права подавати скаргу; 

2) скарга не підлягає розгляду в цьому суді; 3) надання роз’яснення вищою 

судовою інстанцію про порядок дій слідчого судді (повернення клопотання до його 

розгляду) у випадку, якщо він встановить, що не має повноважень розглядати таке 

клопотання [333, с. 114‒117].  

Крім питань підсудності, потрібно також звернути увагу на інші обставини, що 

перешкоджають слідчому судді розглянути клопотання, а також дії у випадку 

спору про підсудність.  
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О.М. Дроздов справедливо наголошує на проблемі невизначеності порядку дій 

слідчого судді у разі відсутності слідчого, прокурора під час розгляду клопотання 

про здійснення СДР. 

Закріплюючи участь слідчого або прокурора як обов’язкову умову розгляду 

клопотання, законодавець не регламентував дій слідчого судді в разі відсутності 

слідчого або прокурора у визначений для розгляду клопотання час. При вирішенні 

аналізованого питання слідчим суддям доцільно керуватись тим, що неявка 

слідчого або прокурора є фактично невиконанням цими суб’єктами обов’язку 

довести обставини, передбачені ч.1 ст.297-1 КПК. Це, у свою чергу, позбавляє 

слідчого суддю можливості повно та всебічно з’ясувати сукупність обставин, із 

якими закон пов’язує вирішення питання про здійснення СДР, а отже, є підставою 

для відмови у задоволенні клопотання. У разі неявки слідчого чи прокурора у 

визначений час слідчим суддям необхідно відмовляти у задоволенні такого 

клопотання ще й з огляду на те, що однією із загальних засад КП визначено 

змагальність сторін (ст.22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною 

обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює 

необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання 

процесуальних обов’язків. Таким чином, саме сторона обвинувачення зобов’язана 

забезпечити особисту явку та подання доказів [51, c. 100]. У матеріалах судової 

практики, яка нами вивчалась не знайшли відображення такі приклади, проте ми 

підтримуємо позицію О.М. Дроздова і вважаємо, що у випадку виникнення таких 

ситуацій, слідчий суддя має відмовити у наданні дозволу на здійснення СДР. 

 

3.4. Вручення процесуальних документів під час здійснення спеціального 

досудового розслідування 

 

Як зазначає А.В. Лапкін, здійснення кримінального провадження за правилами 

in absentia покладає на прокурора додаткові зобов’язання щодо захисту прав 

підозрюваного, оскільки згідно із ч. 2 ст. 7 КПК України, він зобов’язаний 
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використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю 

спілкування, невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного. Особливу увагу при цьому прокурор 

має звертати на забезпечення належного інформування підозрюваного про хід 

спеціального досудового розслідування. На підставі аналізу ст. 297-5 КПК України, 

можна виділити такі обов’язкові форми інформування: (1) направлення 

підозрюваному повісток про виклик за останнім відомим місцем його проживання 

чи перебування; (2) публікація цих повісток в засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що 

здійснюють досудове розслідування; (3) направлення захиснику копій 

процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному [112]. 

Після постановлення ухвали про здійснення СДР КПК України передбачає 

особливий порядок вручення повістки про виклик підозрюваного, що полягає у її 

надсиланні за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 

обов’язкової публікації в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове 

розслідування. Тут потрібно зазначити, що є зайвою вказівка на обов’язковість 

публікації повістки про виклик у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та 

на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування, адже 

очевидно, що зазначення такої вимоги у правовій нормі саме по собі означає 

обов’язковість її виконання.  

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом.  

Друкований орган, у якому публікуються протягом наступного року повістки 

про виклик підозрюваного, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 
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Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, 

надсилаються захиснику [98]. 

Відтак, при здійсненні СДР, а отже за відсутності підозрюваного і 

необізнаності органу досудового розслідування про його місцезнаходження КПК 

України регламентує порядок дій уповноважених суб’єктів щодо вжиття заходів 

для забезпечення інформованості підозрюваного про процесуальні дії і рішення. 

Для вручення повісток про виклик передбачено необхідність низки заходів: 

надсилання повістки за останнім відомим місцем проживання чи перебування 

підозрюваного; публікації у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження; 

розміщення на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове 

розслідування. Звертає увагу той факт, що законодавець вживає термін «вручення», 

а не повідомлення. Тобто, беручи до уваги неможливість безпосереднього 

передавання (вручення) процесуальних документів підозрюваному, визнає 

виконання обов’язкових дій уповноваженими суб’єктами фактичним врученням 

процесуальних документів, без безпосереднього спілкування з адресатом таких 

повідомлень.  

Незважаючи на регламентацію вимог КПК України щодо порядку вручення 

процесуальних документів, правозастосовна практика з цього питання суперечлива 

та неоднозначна. Зважаючи на нагальність проблеми, своєчасним та очікуваним 

було б узагальнення відповідної практики та надання роз’яснення вищими 

судовими інстанціями щодо критеріїв оцінки таких обставин.  

На нашу думку, у цьому питанні потрібно виходити з формальної оцінки дій 

щодо виконання вимог ст. 297-5 КПК України та обставин провадження зокрема 

щодо активності сторони обвинувачення у вжитті заходів для вручення 

процесуальних документів підозрюваному при здійсненні СДР, дій, що свідчать 

про намагання уповноважених органів з’ясувати або підтвердити 

місцезнаходження підозрюваного, пошук способу його повідомлення із 

урахуванням інформації, що міститься в матеріалах кримінального провадження та 

інших джерелах.  
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Законодавець передбачає порядок вручення повісток про виклик 

підозрюваного шляхом надсилання їх за останнім відомим місцем проживання чи 

перебування (тобто лише за одним з таких місць). Вважаємо, що таке 

формулювання потребує корегування, що витікає із законодавчого визначення 

понять «місце проживання», «місце перебування». 

Відповідно до ч. 1, 6 ст. 29 ЦК України місцем проживання фізичної особи є 

житло, в якому вона проживає постійно або тимчасово. Фізична особа може мати 

кілька місць проживання.  

Місцем проживання може бути житловий будинок, квартира, інше 

приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо) у 

відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, 

переважно або тимчасово. 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»: 

місце проживання ‒ житло, розташоване на території адміністративно-

територіальної одиниці, в якому особа проживає постійно або тимчасово;  

місце перебування ‒ адміністративно-територіальна одиниця, на території якої 

особа проживає строком менше шести місяців на рік; 

реєстрація ‒ внесення інформації до реєстру територіальної громади, 

документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, 

із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням 

відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в 

установленому Кабінетом Міністрів України порядку; документи, до яких 

вносяться відомості про місце проживання, - паспорт громадянина України, 

тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, 

посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист 

[207] (у окремих випадках може бути потрібно встановити чи не належить особа до 

зазначених категорій, зокрема чи не відбулось змін у її соціально-правовому 
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статусі відтоді як уповноваженими органами направлялись повідомлення за 

останнім відомим місцем проживання або перебування особи). 

Для громадян, які проживають на ТОТ або переселилися з неї передбачений 

порядок отримання довідок, що підтверджують місце їх перебування. Так, ч.4 ст. 6 

Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованій території України» зазначено, що за зверненням громадян 

України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з 

неї, за місцем їх перебування оформляються і видаються органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому 

числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, довідки, 

що підтверджують місце їх перебування. Такі довідки видаються громадянам у 

день звернення на підставі паспорта громадянина України чи іншого документа, до 

якого згідно із Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, та 

письмової заяви, в якій зазначається адреса, за якою громадянину може бути 

вручена офіційна кореспонденція. При цьому відомості (відмітка) про місце 

перебування такої особи не вносяться до її паспорта [196]. 

Закон також містить вимогу, відповідно до якої особи, які не проживають за 

адресою, що зареєстрована як місце їх проживання, більше одного місяця і які 

мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи 

за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають 

відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані 

письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування [207]. 

Особа зобов’язана письмово повідомити відповідний орган реєстрації про своє 

місце перебування осіб, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання 

більше ніж один місяць і які мають: 

– невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи 

судовим рішенням; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
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– призиваються на строкову військову службу й не мають відстрочки; 

– беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості [203]. 

Дослідники зазначають, що реєстрація місця проживання або місця 

перебування особи – це внесення інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру про місце постійного проживання або місце фактичного 

перебування особи із зазначенням адреси, з метою ведення демографічного обліку 

населення, офіційного листування або вручення офіційної кореспонденції особі, а 

також здійснення інших юридично значущих дій, пов’язаних із місцем проживання 

й перебування особи. … Під час розмежування понять «місце проживання» та 

«місце перебування» ключовою ознакою є строк такого проживання: місцем 

проживання – житло, в якому особа проживає більше ніж шість місяців на рік, 

місцем перебування – житло, в якому особа проживає менше ніж шість місяців на 

рік. Під час реєстрації місця проживання та перебування особи необхідно 

підтвердити право на проживання або перебування цієї особи в відповідному житлі 

й надати перелік інших документів, що підтверджують особу, тощо [104]. 

Чинне законодавство не передбачає дозвільний порядок вибору місця 

проживання, що узгоджується з нормами Конституції України (ст. 33), і, як було 

зазначено, особа може мати кілька місць проживання, проте реєстрація можлива 

лише за однією адресою за вибором особи.  

Для завдань щодо повідомлення підозрюваного тривалість перебування 

(мешкання) особи у певному місці не має значення, головним є вжиття заходів для 

забезпечення обізнаності особи про таке повідомлення. 

Зважаючи на специфіку процесуальної ситуації, притаманної більшості 

випадків СКП, коли особа ухиляється від повідомлень у кримінальному 

провадженні з міркувань подальшого твердження про те, що їй не було відомо про 

таке провадження, а отже, було допущено порушення статті 6 ЄКПЛ, доказуванню 

обізнаності особи потрібно приділяти особливу увагу.  
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Суттєве значення тут мала б єдина, уніфікована судова практика, проте, наразі 

подекуди надто широко застосовується судовий розсуд, що не сприяє вирішенню 

цієї проблеми.  

Що стосується законодавчого формулювання «останнє відоме місце 

проживання чи перебування», то убачається, що не завжди таким місцем є раніше 

встановлене певне місце, тобто, якщо під час досудового розслідування 

встановлено, що особа перебуває за певною адресою і за цією адресою її 

інформували про процесуальні дії і рішення, то така особа може змінити місце 

перебування, а отже надсилання їй повісток про виклик при здійсненні СДР має 

відбуватись за останньою адресою, що має бути підтверджене фактичними даними. 

Відтак, орган досудового розслідування має постійно вживати заходи щодо 

встановлення місця перебування особи, не обмежуватись лише констатацією 

оголошення у розшук та наявними матеріалами щодо місць проживання чи 

перебування, за якими особа повідомлялась або викликалась раніше. Потрібно 

визначити усі місця, де особа проживала постійно, переважно або тимчасово. 

Закон не передбачає обов’язку уповноважених органів надсилати 

повідомлення і за останньою відомою адресою проживання, і за останньою 

відомою адресою перебування, тобто достатньо надсилання за однією з таких 

адрес. З огляду на наведене, убачається, що доцільним є надсилання повістки про 

виклик за адресою проживання (реєстрації), а також усіма адресами, які можуть 

бути визначені як адреси перебування, якщо про таку можливість свідчать 

обставини матеріали провадження. 

Позицію щодо поширення вимог ст. 297-5 КПК України на момент звернення 

до суду з клопотанням про здійснення СДР, у контексті оцінки дій органів 

досудового розслідування щодо повідомлення особи місцезнаходження якої 

невідоме зазначено у судовій ухвалі: …відповідно до ст. 297-5 глави 24-1 КПК 

України повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 

досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його 

проживання чи перебування та обов'язково публікуються в засобах масової 
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інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах 

органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування 

повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її 

змістом. 

Отже, вимоги глави 24-1 КПК України розповсюджуються і на порядок 

вручення процесуальних документів підозрюваному на момент звернення до суду з 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Надані до клопотання докази свідчать про те, що слідчим не дотримано 

порядок та строки направлення підозрюваному ОСОБА_3 повісток про виклик та 

повідомлення про підозру, останні не опубліковані в засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, а тому відсутнє належне підтвердження 

отримання ним повістки про виклик та повідомлення про підозру або ознайомлення 

з їх змістом іншим шляхом [303].  

У іншому рішенні зазначено, що до суду прокуратурою подано обвинувальний 

акт. У судовому засіданні прокурор заявив клопотання про відновлення судового 

провадження та про здійснення судового виклику обвинуваченого, якого 

оголошено в розшук та стосовно якого здійснювалося спеціальне досудове 

розслідування, шляхом публікації повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме у виданні «Урядовий 

кур`єр». 

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали 

кримінального провадження, суд вважає, що вказане клопотання підлягає до 

задоволення, виходячи з наступного. 

Так, згідно вимог ч. 2 ст. 134 КПК України, суд здійснює судовий виклик 

учасників кримінального провадження, участь яких у судовому провадженні є 

обов`язковою. 

Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України, у разі здійснення спеціального 

судового провадження, повістки про виклик обвинуваченого обов`язково 
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публікуються у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження згідно з положеннями ст. 297-5 КПК України. З моменту 

опублікування такої повістки про виклик обвинувачений вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом. 

Згідно ч. 2 ст. 134 КПК України суд здійснює судовий виклик учасників 

кримінального провадження, участь яких у судовому засіданні є обов`язковою. 

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 134, ст. 297-5, ч. 3 

ст. 323, КПК України, колегія суддів ухвалила: 

Клопотання прокурора Коломієць В.В. про відновлення судового провадження 

та про здійснення судового виклику обвинуваченого ОСОБА_1, якого оголошено в 

розшук та стосовно якого здійснювалося спеціальне досудове розслідування, 

шляхом публікації повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме у виданні «Урядовий кур`єр» ‒ 

задовольнити. 

Викликати обвинуваченого ОСОБА_1 у вчиненні  кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі в судовому 

засіданні Соснівського районного суду м. Черкаси стосовно нього на 11 годин 00 

хвилин 24 грудня 2019 року шляхом публікації повістки у виданні «Урядовий 

кур`єр». 

Вважати обвинуваченого ОСОБА_1 належним чином ознайомленим зі змістом 

повістки про виклик, опублікованої у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме у виданні «Урядовий кур`єр» з 

моменту здійснення такої публікації [304]. 

З буквального розуміння норм закону убачається, що здійснення СДР можливе 

лише після винесення відповідної ухвали слідчого судді, а отже положення ст. 297-

5 КПК України щодо порядку вручення процесуальних документів застосовуються 

під час СДР, на момент звернення з клопотанням про здійснення СДР ця процедура 

ще не діє. Проте на практиці відповідний механізм використовується. 
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Убачається, що порядок вручення процесуальних документів, передбачений 

ст. 297-5 КПК України потрібно поширити на момент звернення слідчого, 

прокурора з клопотанням про здійснення СДР. Для цього потрібно доповнити ч. 1 

ст. 297-2 пунктом 7 у такій редакції: 

7) відомості про повістки про виклик підозрюваного, що надсилались за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування та опубліковані в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. 

Що стосується змісту повістки про виклик, то вважаємо, що у ній мають бути 

зазначені наслідки неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту 

відповідних положень закону, в тому числі можливість застосування приводу, та 

здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 

провадження [360, с. 198‒204]. 

У спеціальних дослідженнях цьому питанню також було приділено увагу. Так, 

О.О. Нагорнюк-Данилюк зазначає, що у випадках, коли підозрюваний на виклики 

органів досудового розслідування чи судовий виклик слідчого судді не з’являється, 

а в органів досудового розслідування відсутні відомості про точне 

місцезнаходження особи, яка викликається, в зв’язку з чим її оголошено у 

відповідний розшук. За таких умов реалізувати звичайний порядок здійснення 

виклику в кримінальному провадженні, закріплений у КПК України, неможливо. 

При цьому встановлений в ч. 1 ст. 297-5 КПК України порядок здійснення виклику, 

на нашу думку, якраз і покликаний забезпечити дотримання права підозрюваного 

на інформацію про наявне кримінальне провадження стосовно нього в умовах 

відсутності відомостей про його місцезнаходження. Підсумовуючи наведене, 

вважаємо за доцільне встановити обов’язок органів досудового розслідування, 

слідчого судді, суду у випадках, коли останнє відоме місце проживання чи 

перебування особи, яка викликається, знаходиться на тимчасово окупованій 

території України або в районі проведення АТО, публікувати повістки про виклик в 

ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, 
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що здійснюють досудове розслідування та судовий розгляд. Пропонуємо зазначене 

положення застосовувати незалежно від постановлення слідчим суддею ухвали про 

здійснення СДР щодо таких осіб [148, с. 72‒73; 149]. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Спеціальне досудове розслідування здійснюється у формі досудового 

слідства за загальними правилами досудового розслідування із урахуванням 

особливостей, визначених главою 24-1 КПК України.  

2. Особливості здійснення спеціального досудового розслідування мають 

забезпечувальний характер, а їх окреме визначення зумовлене необхідністю 

дотримання прав підозрюваного та забезпечення принципу невідворотності 

відповідальності у випадках, коли такий підозрюваний ухиляється від слідства, 

зловживає своїми процесуальними правами. Забезпечувальні дії і заходи 

включають особливий порядок вручення процесуальних документів, нормативне 

визначення вимог до змісту клопотання слідчого, прокурора про здійснення 

спеціального досудового розслідування та порядок його розгляду, судовий 

контроль (ухвала слідчого судді про здійснення спеціального досудового 

розслідування), обов’язкову участь захисника.  

3. Сформульовано висновок, що віднесення того чи іншого кримінально 

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

такими критеріями: суспільно-політичний ‒ це злочини, що викликають суспільний 

та політичний резонанс, впливають на формування громадської думки і 

міжнародної спільноти про діяльність органів влади, завдають шкоди широкому 

колу суспільних відносини, зокрема тих, що пов’язані із забезпеченням стабільної 

соціально-політичної та воєнної ситуації, можуть мати міжнародний характер; 

процесуальний ‒ переховування особи, яка вчинила злочин від слідства і суду, 

неможливість виконання повноважень органами державної влади на 
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непідконтрольних територіях. Керуючись цими міркуваннями, запропоновано 

доповнити перелік злочинів, передбачений ч. 2 ст. 297-1 КПК України.  

4. Звертається увага на системну проблему нормативної неврегульованості, 

нормотворчої непослідовності, несвоєчасності законодавчого узгодження 

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

проведення антитерористичної операції (ст. 615 КПК України, Закон України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції 1632-VII від 12 серпня 2014 року та ін.), тимчасово 

окупована територія, непідконтрольна територія), які застосовуються для 

визначення територіальних, адміністративних, соціальних, воєнних процесів і дій в 

Україні у зв’язку із тимчасовою окупацією, і її вплив на практику застосування 

спеціального кримінального провадження. Наведено визначення низки таких 

дефініцій.  

5. Відповідно до авторського поняття спеціального кримінального 

провадження, пропонується серед умов здійснення спеціального кримінального 

провадження визначити ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

судовий виклик слідчого судді (неприбуття на виклик без поважної причини більш 

як два рази) та оголошення у розшук замість переховування підозрюваного від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошення у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

6. За результатами вивчення і узагальнення емпіричних даних виявлено низку 

проблем щодо неоднакового розуміння та застосування положень ст. 297-1 КПКК 

України, які стосуються: 1) набуття особою статусу підозрюваного, 2) наявності 

достатніх доказів для підозри, 3) переховування підозрюваного від слідства та суду 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності, 4) оголошення підозрюваного 

у міжнародний розшук. Недоведеність стороною обвинувачення цих обставин ‒ 

поширена причина відмови у здійсненні спеціального досудового розслідування.  

7. Зазначено про проблему нормативного регулювання здійснення 

спеціального досудового розслідування (ч.5 ст. 139 КПК України), розшуку 
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підозрюваного (ст. 281 КПК України), умов, визначених у ч. 2 ст. 297-1 КПК 

України. З метою узгодження правових норм та удосконалення правозастосування 

запропоновано серед умов здійснення спеціального досудового розслідування 

визначити ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

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

більш як два рази) та оголошення його у розшук і законодавчо закріпити обов’язок 

доведення стороною обвинувачення того, що такий розшук здійснюється. Відмова 

від словосполучення «переховування з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності» дозволить усунути неузгодженість правових норм, що 

визначають умови для здійснення спеціального досудового розслідування, 

спеціального судового провадження та уникнути помилок у правозастосуванні, що 

пов’язані із встановленням дійсної мети особи, яка не бере особистої участі у 

кримінальному провадженні.  

8. Зміст дій сторони обвинувачення у випадку неможливості вручення 

письмового повідомлення про підозру особі внаслідок не встановлення її 

місцезнаходження становить: 1) дотримання вимог ст. 277 КК України; 2) вжиття 

заходів щодо встановлення місцезнаходження особи та їх результати; 3) виконання 

дій, які передбачені ст. ст. 42, 111, 135, 278 та главою 11 КПК України. 

9. Достатність доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування, як умову для ухвалення 

відповідного рішення, запропоновано розглядати як дані і відомості про 

встановлення факту учинення злочину та ймовірної причетності конкретної особи 

до цього злочину, що також відповідає позиціям ЄСПЛ стосовно поняття 

обґрунтована підозра ‒ «існування фактів та інформації, які можуть переконати 

об’єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла скоїти 

правопорушення».  

10. Визначено та класифіковано ознаки повідомлення про підозру у 

спеціальному кримінальному провадженні: процесуальні (внесення відомостей до 

ЄРДР, підтвердження виконання дій щодо вручення повідомлення про підозру 
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особі, місцезнаходження якої не встановлено); кримінально-правові (матеріальні) 

(зазначення статті (частини статті) закону України про кримінальну 

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

формалізовані (процесуальний документ ‒ повідомлення про підозру); суб’єктні 

(слідчий, прокурор).  

11. Чинні нормативні вимоги до змісту клопотання про здійснення 

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

механізмом вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

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

залежать від обставин кримінального провадження. Обов’язковим, незалежно від 

обставин провадження, є доведення слідчим, прокурором: набуття особою статусу 

підозрюваного; умисного і активного характеру дій підозрюваного щодо 

переховування; мети ‒ ухилення від кримінальної відповідальності; оголошення у 

міжнародний та/або міждержавний розшук. Слідчий суддя також зобов’язаний 

врахувати достатність доказів для підозри. Короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова 

кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність (доведено у зв’язку із набуттям 

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

необхідне допитати під час розгляду, зазначаються у клопотанні із урахуванням 

обставин кримінального провадження.  

12. Вивчення змісту клопотань про здійснення спеціального досудового 

розслідування дозволило виявити типові недоліки, які вплинули на результат 

розгляду слідчим суддею таких клопотань, їх було класифіковано у наступні групи: 

1) пов’язані із повідомленням про підозру, підтвердження належного порядку 

викликів (неналежне підтвердження дій щодо дотримання процедури відправлення 

повідомлень); 2) щодо здійснення розшуку, встановлення місцезнаходження (не 

зазначення слідчим прокурором даних, що підтверджують факт перебування особи 

за межами України, на непідконтрольній території (у тому числі посилання на 
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інформацію (розшукова справа, лист, рапорт) оперативних підрозділів із 

формулюванням про вірогідне перебування особи у певному місці) у той час як 

підтвердження перебування особи за межами країни або на непідконтрольній 

території потребує зазначення процесуальних джерел, передбачених ст. 84 КПК 

України з яких отримано такі дані); не підтвердження оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук; 3) переховування підозрюваного з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності (обґрунтування переховування оголошенням у 

розшук, відсутність даних про процесуальні дії щодо з’ясування факту 

переховування особи, виклики особи після повідомлення про підозру); 5) інші 

(невідповідність інформації про розшук фактичним обставинам провадження, 

подання клопотання з порушенням правил підсудності). 

13. Виявлено законодавчу прогалину щодо невизначеності порядку дій 

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

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

неоднакового застосування закону (повернення клопотання із посиланням на 

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

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

ухвалення рішення лише про задоволення або відмову у задоволенні клопотання 

про здійснення спеціального досудового розслідування, а також п. 6 ч. 2 ст. 412 

КПК України, яким передбачено обов’язковість скасування судового рішення у 

випадку порушення правила підсудності) та запропоновано її усунути шляхом 

викладення ч. 1 ст. 297-2 КПК України у такій редакції: 1. З клопотанням про 

здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право 

звернутися прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. 

14. Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду ‒ слідчим 

суддею Вищого антикорупційного суду. 
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15. Підкреслено, що орган досудового розслідування має постійно вживати 

заходи щодо встановлення місця перебування особи, не обмежуватись лише 

констатацією оголошення у розшук та наявними матеріалами щодо місць 

проживання чи перебування, за якими особа повідомлялась або викликалась 

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

тимчасово.  

16. Значення презумпції повідомлення полягає у тому, що вона: 1) визначена у 

зв’язку з неможливістю безпосереднього передавання (вручення) процесуальних 

документів підозрюваному; 2) фіксує обов’язковість виконання дій 

уповноваженими суб’єктами; 3) визначає перелік і зміст таких дій.  

17. Зміст повістки про виклик має включати роз’яснення про наслідки 

неприбуття особи за викликом із зазначенням тексту відповідних положень закону, 

в тому числі можливість застосування приводу та здійснення спеціального 

досудового розслідування чи спеціального судового провадження.
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РОЗДІЛ 4  

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО СУДОВОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

4.1. Ухвалення рішення про здійснення спеціального судового 

провадження на підготовчому судовому засіданні 

 

Підготовче судове провадження, як стадія кримінального провадження, 

призначене для процесуального і організаційного забезпечення судового розгляду 

[99, с. 5].  

О.В. Єні, Л.Г. Матієк зазначають, що якщо проаналізувати норми глави 27 

КПК України («Підготовче провадження») … підготовче судове провадження 

відповідає всім вимогам, які висуваються саме до стадій. 

Так, підготовче судове провадження: 

– здійснюється у визначені законом процесуальні строки (відповідно до ч. 1 

ст. 314 України суд призначає підготовче судове засідання не пізніше п’яти днів з 

дня надходження обвинувального акта, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності. Водночас провадження не може бути розпочато 

раніше ніж через п’ять днів із дня вручення обвинуваченому копії обвинувального 

акта. Іншим встановленим часовим параметром є положення ч. 2 ст. 316 КПК 

України про те, що судовий розгляд має бути призначений не пізніше десяти днів 

після постановлення ухвали про його призначення); 

– характеризується власними процесуальними завданнями, які зумовлені тим, 

що у цьому провадженні вирішуються два важливі блоки питань: щодо перевірки 

процесуальних підстав для призначення судового розгляду, а також щодо 

підготовки до розгляду матеріалів кримінального провадження в судовому 

засіданні; 
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– має певне коло учасників (відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче 

судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, 

потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача та 

його представника); 

– відповідний процесуальний порядок здійснення цього провадження 

передбачений главою 27 КПК України; 

– завершується прийняттям певного підсумкового процесуального рішення. 

Перелік таких рішень закріплено у ч.314 КПК України… У свою чергу, підготовче 

судове провадження має й свої етапи, до яких слід віднести: 

1) призначення суддею не пізніше п’яти днів з дня надходження 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної 

відповідальності, підготовчого судового засідання; здійснення виклику сторін (цей 

етап здійснюється суддею самостійно, без участі сторін); 

2) проведення підготовчого судового засідання за участю сторін, під час чого: 

– приймається одне з рішень, передбачених ч. 3 ст. 314 КПК України; 

– вирішуються інші питання, пов’язані з підготовкою до судового розгляду, 

передбачені ч. 2 ст. 315 КПК України, а саме: визначення дати та місця проведення 

судового розгляду; з’ясування, у відкритому чи закритому судовому засіданні 

необхідно здійснювати судовий розгляд; з’ясування питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді; розгляд клопотань учасників судового 

провадження про здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту та 

витребування певних речей чи документів; вчинення інших дій, необхідних для 

підготовки до судового розгляду. Крім того, під час підготовчого судового 

засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, 

змінити чи скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема 

запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого; 
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3) в якості додаткового етапу – за необхідності забезпечення учасникам 

можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження [60, 

с. 287‒288]. 

Н.П. Сиза зазначає, що до системи завдань, які виконуються судом у стадії 

підготовчого провадження, належать:  

1) перевірка відповідності процесуальних документів, поданих прокурором, 

вимогам кримінального процесуального закону;  

2) розгляд скарг та клопотань учасників кримінального провадження;  

3) з’ясування наявності підстав для завершення кримінального провадження;  

4) встановлення відсутності порушень вимог кримінального процесуального 

закону, що перешкоджають призначенню судового розгляду; 

5) вирішення питань, пов’язаних із підготовкою до судового розгляду [236. 

с. 9]. 

Зі змісту ст. 314 КПК України убачається, що законодавець не передбачив 

особливостей проведення підготовчого судового засідання для провадження in 

absentia. Так, відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України,  після отримання 

обвинувального акта, суд не пізніше п’яти днів з дня його надходження призначає 

підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.  

Учасниками підготовчого судового засідання ч. 2 ст. 314 КПК України 

визначає: прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника 

та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного 

представника, цивільного відповідача та його представника, представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, 

передбаченими цим Кодексом для судового розгляду (ч. 2 ст. 314 КПК України).  

Отже, буквальне розуміння наведених положень передбачає обов’язкову 

участь обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні. Проте, як убачається зі 

змісту правових позицій вищих судових інстанцій, підготовче судове засідання 

може бути проведене і без участі осіб, які були належним чином повідомлені про 

його проведення і обов’язковість участі у ньому, крім визначених випадків.  
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У листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 3 жовтня 2012 року зазначено, що секретар судового засідання відповідно 

до статей 342 -345 КПК доповідає суду, хто з учасників судового провадження, 

викликаних та повідомлених осіб з'явився у підготовче судове засідання, 

встановлює їх особи, перевіряє повноваження захисників і представників, з'ясовує, 

чи вручено судові виклики та повідомлення тим, хто не прибув, і повідомляє 

причини їх неприбуття, якщо вони відомі. Неприбуття для участі у підготовчому 

судовому засіданні учасників судового провадження (крім прокурора, за винятком 

випадків, коли кримінальне провадження здійснюється у формі приватного 

обвинувачення в порядку ч. 4 ст. 26 КПК), які належним чином повідомлені про 

дату, час і місце проведення такого засідання (при цьому суд повинен 

переконатися, що таке повідомлення мало місце), не перешкоджає його 

проведенню, крім випадків, визначених законом, зокрема: 

1) якщо обвинувачений, потерпілий звернувся з клопотанням (виявив 

бажання) бути присутнім під час підготовчого судового засідання, але з невідомих 

причин не з'явився до суду у визначений час, суд вправі відкласти судове засідання; 

2) якщо відсутність учасника підготовчого судового засідання зумовлена 

поважними причинами, суд може прийняти рішення про відкладення судового 

засідання; 

3) у разі відсутності обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено 

покарання у виді довічного позбавлення волі, для можливості реалізації останнім 

права, передбаченого ст. 384 КПК, щодо розгляду кримінального провадження 

судом присяжних, суд зобов'язаний відкласти судове засідання; 

4) якщо обвинувальний акт надійшов до суду з підписаною між сторонами 

угодою, участь сторін такої угоди відповідно до ч. 2 ст. 474 КПК є обов'язковою, то 

відкладення судового засідання також є обов'язковим; 

5) якщо одна зі сторін заперечує проти проведення підготовчого судового 

засідання за відсутності учасника судового провадження, який не з'явився, суд 

вправі відкласти судове засідання; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n535
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6) якщо до суду надійшло клопотання про звільнення обвинуваченого від 

кримінальної відповідальності, участь сторін кримінального провадження та 

потерпілого згідно з ч. 1 ст. 288 КПК є обов'язковою, а тому суд зобов'язаний 

відкласти судове засідання [30]. 

Отже, обов’язок суду відкласти судове засідання у випадку відсутності 

обвинуваченого, який був належним чином повідомлений, і його відсутність не 

перешкоджає проведенню судового засідання не є імперативним. Проте вказівка 

про обвинуваченого як учасника підготовчого засідання, без зазначення випадку 

застосування процедури in absentia, створює підстави для неоднакового 

застосування цієї норми та свідчить про її неузгодженість з іншими нормами КПК 

України, зокрема тими, що регулюють порядок здійснення згаданої процедури.  

Наразі поряд з практикою розгляду питання про здійснення ССП на стадії 

підготовчого провадження суди також розглядають питання про здійснення ССП 

під час судового розгляду, що наразі і передбачено ст. 323 КПК України. 

Так, в ухвалі суду зазначено, що підстави для здійснення спеціального 

судового провадження стосовно обвинуваченого на даний час відсутні, оскільки 

дане питання може бути предметом розгляду під час судового розгляду справи. 

Також, відсутні підстави для ухвалення рішення щодо заперечень та скарг сторони 

захисту, оскільки суду не надано матеріалів досудового розслідування у повному 

обсязі [299]. Утім, зважаючи на характер завдань підготовчого провадження та 

судового розгляду, доцільним убачається розгляд клопотання про здійснення ССП 

під час підготовчого провадження. 

Тому убачається доцільним ч. 2. ст. 314 КПК України викласти у такій 

редакції:  

2. Підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, 

обвинуваченого (крім випадків клопотання прокурора про здійснення спеціального 

судового провадження), захисника, потерпілого, його представника та законного 

представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, 

цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо 
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якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом 

для судового розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 

342‒345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх 

думку щодо можливості призначення судового розгляду. 

Задля узгодження змісту норми, потрібно також у числі рішень, які можуть 

бути прийняті у підготовчому судовому засіданні передбачити рішення про 

здійснення ССП, виклавши ч.3 ст. 314 КПК України у такій редакції: 

3. У підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу; 

2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, 

передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 

284 цього Кодексу; 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам цього Кодексу; 

4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру; 

6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову 

доповідь. 

7) призначити спеціальне судове провадження. 

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

розгляду, потрібно зазначити про клопотання прокурора про здійснення ССП, тому 

п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України потрібно доповнити положенням наступного змісту: 

4) розглядає клопотання учасників судового провадження про: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2921
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2921
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3769
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2542
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2547
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2547
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здійснення судового виклику певних осіб до суду для допиту; 

витребування певних речей чи документів; 

здійснення судового розгляду в закритому судовому засіданні;  

здійснення спеціального судового провадження. 

Зважаючи на те, що здійснення підготовчого судового провадження 

відбувається за загальними правилами судового розгляду, суд може застосовувати 

весь спектр процесуальних засобів, передбачених для судового розгляду. 

Вивчення матеріалів правозастосовної практики, показало, що підготовче 

провадження за процедурою in absentia має певну специфіку та вимагає від суду 

додаткових дій щодо забезпечення прав обвинуваченого. Це виявляється в 

активності суду щодо повідомлення обвинуваченого про кримінальне провадження 

шляхом викликів у порядку, передбаченому ст. 297-5 КПК України (якщо ухвалено 

рішення про здійснення ССП). 

О.В Бабаєва визначає завдання суду щодо повідомлення обвинуваченого у 

підготовчому провадженні in absentia, а саме: суд має вирішити питання про 

належне повідомлення обвинуваченому про місце і час проведення підготовчого 

судового засідання та судового розгляду з його участю. При цьому суд має 

забезпечити одночасно три форми інформування обвинуваченого про спеціальне 

судове провадження: (1) направлення обвинуваченому повістки про виклик за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування. Це традиційний спосіб 

інформування, для забезпечення якого суд має встановити останнє місце 

проживання чи перебування обвинуваченого, яке є достовірно відомим; (2) 

направлення захиснику процесуальних документів, що підлягають врученню 

обвинуваченому, у т.ч. копії ухвали суду про призначення спеціального судового 

провадження. Це правило випливає з того, що у спеціальному судовому 

провадженні захисник замінює собою обвинуваченого. Крім того, він може мати 

засоби комунікації з підзахисним і таким чином проінформувати його про зміст і 

значення відповідних процесуальних документів. Однак задля виконання цієї 

вимоги судом повинна бути встановлена і забезпечена участь захисника у 



289 

 

спеціальному судовому провадженні; (3) опублікування інформації про такі 

документи та повістки про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження [8, с. 171]. 

До цього часу єдиний, вичерпний перелік способів належного повідомлення ні 

у правових позиціях ЄСПЛ, ні у Конвенції, а також інших нормативних документах 

міжнародного і національного права не сформульований, тому у кожному випадку 

доцільно визначати цей факт або його відсутність із урахуванням обставин 

провадження, а саме дій органів влади та поведінки особи, що повідомляється. Під 

час підготовчого судового засідання судом мають бути використані всі можливі 

способи виклику обвинуваченого у судове засідання та констатовано, що 

обвинувачений не з`являється.  

КПК України передбачає спільні підстави для здійснення СДР та ССП з точки 

зору виконання підозрюваним, обвинуваченим процесуального обов’язку 

з’являтись на виклик у кримінальному провадженні, адже згідно з ч. 5 ст. 139 КПК 

України підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи 

спеціального судового провадження визначено ухилення підозрюваного, 

обвинуваченого від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 

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

рази).  

Тобто до вирішення питання про здійснення ССП, такий виклик має бути 

здійснено судом більше двох разів незалежно від його здійснення у досудовому 

провадженні. Це питання вирішується під час підготовчого засідання. Відтак, для 

того, щоб суд міг констатувати неприбуття обвинуваченого в судове засідання, він 

має здійснити такий виклик. До ухвалення рішення про здійснення ССП або 

відмову у його здійсненні вимоги ст. 297-5 КПК України не поширюються на 

порядок судового виклику обвинуваченого, але з огляду на важливість і значення 

належного повідомлення обвинуваченого, така практика убачається доцільною, що 

свідчитиме про активність суду щодо вжиття заходів для забезпечення участі 

обвинуваченого у судовому розгляді.  
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У ч. 3 ст. 323 КПК України зазначено, що повістки про виклик обвинуваченого 

у разі здійснення спеціального судового провадження надсилаються за останнім 

відомим місцем його проживання чи перебування, а процесуальні документи, що 

підлягають врученню обвинуваченому, надсилаються захиснику.  

Інформація про такі документи та повістки про виклик обвинуваченого 

обов’язково публікуються у засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 цього Кодексу. З моменту 

опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом. 

Так, правильною убачається практика, коли суд зазначає, що враховуючи, що 

участь обвинуваченого у підготовчому судовому засіданні є обов`язковою, а 

повідомити обвинуваченого про дату, час та місце розгляду кримінального 

провадження можливо тільки з дотриманням вимог ч.2 ст. 323 КПК України, тобто 

опублікуванням повістки про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, суд приходить до висновку про 

відкладення підготовчого судового засідання та обов`язкове опублікування 

інформації про постановлення ухвали про спеціальне судове провадження та 

повістки про виклик обвинуваченого у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та розміщення даної інформації на сайті 

«Судової влади України». http://reyestr.court.gov.ua/Review/82532936. 

Як неодноразово наголошувалось, має бути встановлено, що обвинувачений 

обізнаний (має бути обізнаний) про кримінальне провадження, що підтверджується 

відповідними доказами. 

Потрібно також звернутись до проблемного питання, що стосується 

процесуальних можливостей суду в стадії підготовчого провадження у частині 

оцінки доказів.  

Так, відповідно до п. 5 ч. 4 ст. 291 КПК України, надання суду документів, 

крім обвинувального акта, реєстру матеріалів досудового розслідування; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2450/ed_2019_06_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2450
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цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування; 

розписки підозрюваного про отримання копії обвинувального акта, копії 

цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування, і 

реєстру матеріалів досудового розслідування (крім випадку, передбаченого 

частиною другою статті 297-1 цього Кодексу); розписки або іншого документу, що 

підтверджує отримання цивільним відповідачем копії цивільного позову, якщо він 

був пред’явлений під час досудового розслідування не до підозрюваного; довідки 

про юридичну особу, щодо якої здійснюється провадження, у якій зазначаються: 

найменування юридичної особи, її юридична адреса, розрахунковий рахунок, 

ідентифікаційний код, дата і місце державної реєстрації, не допускається. Отже, 

виникає питання, як суддя, не маючи можливості ознайомитись з матеріалами 

кримінального провадження може вирішувати питання про здійснення ССП? 

Незважаючи на те, що законодавець передбачає таку можливість тільки як наслідок 

неприбуття обвинуваченого, під час підготовчого провадження вирішується значно 

ширше коло питань, що передбачає необхідність звернення до матеріалів 

провадження.  

З цього приводу Ю.М. Мирошниченко зазначає, що задля гармонізації норм, 

які регулюють порядок підготовки кримінального провадження до судового 

розгляду необхідно не так вже й багато, а саме – виключити зі ст. 291 КПК останнє 

речення частини четвертої, що дозволить сторонам надавати суду докази на 

підтвердження обвинувачення та заперечень проти нього на підготовчих стадіях 

судового провадження і забезпечить, таким чином, головуючого інформацією, 

необхідною для ефективної організації судового розгляду. … Однак подолати 

інертність законодавця буває не так просто. … Тому наразі вихід з цієї ситуації 

полягає у подоланні прогалини закону та усунення його недоречностей шляхом 

правозастосування через системне тлумачення його норм, насамперед тих, які 

декларують загальні засади кримінального судочинства. … необхідно повернутися 

і по новому поглянути на правову позицію ВССУ, згідно з якою учасники 

підготовчого судового засідання під час його проведення в числі інших документів 
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можуть надавати суду документи, перелік яких наведено у ст. 99 КПК (протоколи 

процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на яких за 

допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; висновки ревізій та 

акти перевірок), тобто усі наявні у сторін та інших учасників кримінального 

провадження джерела доказів (п. 5 листа ВССУ від 03.10.2012  № 223-1430/0/4-12). 

Подібне розуміння функціональної сутності стадії підготовки кримінального 

провадження до судового розгляду цілком узгоджується з нормами ст. 317 КПК 

щодо наповнення кримінальної справи матеріалами (документами), які мають 

значення для кримінального провадження. Інакше, законодавчий припис, що 

зобов’язує головуючого за клопотанням учасників судового провадження 

забезпечити їм можливість ознайомитися з матеріалами кримінального 

провадження, за умови заборони надавати суду будь-яких документів окрім 

обвинувального акту і додатків до нього, втрачає сенс. У цьому зв’язку абсолютно 

зрозумілими і з точки зору здорового глузду виправданими були намагання 

прокурорів під час підготовчих судових засідань долучати до кримінальних 

проваджень матеріали досудових розслідувань, що повсюдно мали місце на 

початковому етапі застосування нового КПК, але судова практика  схилилася у бік 

визнання імперативності наведеного вище положення ст. 291 КПК, що негативно 

позначилося на організаційно-підготовчій діяльності судів і як наслідок на якості та 

оперативності судочинства [142]. 

М.П. Тахтаров зауважує, що відсутність у статті 314 КПК будь-яких згадок 

про можливість проведення підготовчого судового засіданні без участі 

обвинуваченого (in absentia) в кримінальних провадженнях, у яких здійснювалося 

спеціальне досудове розслідування, на практиці призводить до наявності багатьох 

рішень суду про повернення обвинувального акту прокурору з цієї підстави. Так, 

приміром, у ЄДРСР міститься значна кількість ухвал місцевих судів, якими 

обвинувальний акт повертається прокурору з огляду на неможливість проведення 

підготовчого судового засідання у відсутність обвинуваченого (принаймні така 

підстава зазначається серед інших, що у сукупності складають мотивування 
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відповідної ухвали суду). При цьому в одних випадках судді обґрунтовують власні 

рішення невідповідністю обвинувального акта вимогам статті 291 КПК, наводячи 

його конкретні недоліки (відсутність розписки підозрюваного про отримання копії 

обвинувального акту, наявність сумнівів щодо правильності відомостей про місце 

проживання підозрюваного, відсутність на обвинувальному акті печатки 

Генеральної прокуратури України тощо), в інших – посилаються на невідповідність 

обвинувального акту вимогам закону без конкретизації його недоліків, побічно 

згадуючи про неможливість проведення підготовчого судового засідання без участі 

обвинуваченого [327, с. 277–282; 259, с. 69‒70]. … Оскарження прокурорами таких 

ухвал суду, як правило, призводить до їх скасування апеляційними судами. 

Проведеним узагальненням судової практики з цього питання в ЄДРСР 

встановлено значну кількість рішень апеляційних судів, якими задовольняються 

апеляційні скарги прокурорів на ухвали судів першої інстанції про повернення 

обвинувального акту прокурору з підстав не зазначення в ньому відомостей щодо 

засобів зв’язку обвинуваченого, а також у зв’язку із тим, що КПК не передбачає 

проведення підготовчого засідання без участі обвинуваченого. Скасовуючи такі 

ухвали, апеляційні суди обґрунтовують свої рішення, як правило, тим, що висновки 

суду про невідповідність обвинувального акту вимогам статті 291 КПК України не 

відповідають змісту обвинувального акту, а твердження суду про неможливість 

здійснення підготовчого судового засідання у відсутності обвинуваченого є 

необґрунтованими, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України судовий 

розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині 2 ст. 

297-1 КПК України, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 

absentia) [282; 259, с. 70‒71]. 

Ці висновки цілком підтверджені результатами власного дослідження, що 

свідчить про системність проблеми.  

Загалом, що стосується підстав повернення обвинувального акту, то для 

провадження in absentia характерні ті ж недоліки, що постійно аналізуються і 

систематизуються у наукових дослідженнях і аналітичних матеріалах.  
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Як приклад, можна навести Узагальнення судової практики здійснення 

підготовчого судового провадження у кримінальному провадженні, підготовленої 

Апеляційним судом Одеської області, де зазначено, що аналіз ухвал судів першої 

інстанції про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, показав, що 

найбільш поширеними підставами для повернення прокурору зазначених 

процесуальних документів є: 

‒ в обвинувальному акті відсутнє формулювання обвинувачення в розумінні 

п. 13 ч. 1 ст. З КПК України, оскільки воно викладено не конкретно, не містить 

детального опису всіх елементів складу кримінального правопорушення, яке 

інкримінується обвинуваченому; 

‒ обвинувальний акт складений слідчим, підписаний прокурором, але не 

завірений гербовою печаткою та до нього не додані документи, що підтверджують 

повноваження прокурора на затвердження обвинувального акту; 

‒ обвинувальний акт не містить відомостей про залучення представника 

потерпілого та у ньому не зазначені дані, передбачені п. З ч. 2 ст. 291 КПК України; 

‒ обвинувальний акт не містить дати його складання та затвердження; 

‒ в обвинувальному акті не зазначено повних анкетних даних та відомостей 

щодо фактичного місця проживання обвинуваченого (наприклад, прокурор вказав 

місцем адреси обвинуваченої адресу Апеляційного суду АРК 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82634336 ‒ курсив наш, Д.Ш.); 

‒ в обвинувальному акті не зазначені анкетні дані потерпілого та не 

встановлено його фактичне місце проживання; 

‒ до обвинувального акту не долучено розписки обвинуваченого та його 

захисника про отримання копії обвинувального акту; 

‒ в обвинувальному акті та додатках до нього відомості про залучення 

захисника, участь якого, відповідно до ст. 52 КПК України, є обов’язковою; 

‒ різноманітні недоліки реєстру матеріалів досудового розслідування. 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/82634336
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Також досить поширеними є випадки, коли обвинувальний акт повертається 

прокурору через неявку в судове засідання обвинуваченого, з тих мотивів, що у 

обвинувальному акті неправильно зазначене місце його проживання [281]. 

Якщо звернутись до статистики щодо апеляційного оскарження ухвал про 

повернення обвинувального акта, то можна відзначити його результативність. 

Тому, на нашу думку, ч. 4 ст. 314 КПК України потрібно доповнити положенням 

про можливість оскарження у апеляційному порядку ухвали про відмову у 

здійсненні ССП. Це сприятиме формуванню найбільш об’єктивної оцінки 

доцільності і можливості здійснення ССП у кожному випадку із урахуванням 

обставин провадження [339, с. 607‒611]. 

 

4.2. Процесуальні вимоги до клопотання про здійснення спеціального 

судового провадження та його розгляд 

 

На відміну від клопотання про здійснення СДР, законодавець не закріплює 

вимог до клопотання про здійснення ССП, крім обов’язку прокурора додати до 

клопотання матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про 

розпочате кримінальне провадження (ч. 3 ст. 323 КПК України). Убачається також, 

що відповідно до чинної редакції КПК України, у клопотанні мають бути зазначені 

обставини, що свідчать про: вчинення повнолітнім обвинуваченим злочину 

(злочинів), передбачених ч. 2 ст. 297-1 КПК України, переховування від органів 

слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошення 

обвинуваченого у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Вивчення змісту клопотань про здійснення ССП показало, що вони зазвичай 

відповідають загальним вимогам до форми клопотань у кримінальному 

провадженні, прокурори також застосовують практику підготовки клопотань про 

здійснення СДР.  

До типових недоліків змісту клопотань, що впливають на результат розгляду і 

відмову у здійсненні ССП можна віднести наступні: 
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недостатня інформація про дії, які вживались з метою повідомлення 

обвинуваченого про кримінальне провадження; 

відсутність посилання на документи і дані, які свідчать про перебування особи 

за межами України, на ТОТ; 

посилання на здійснення СДР як підставу для здійснення ССП (суд не має 

оцінювати обґрунтованість ухвал слідчих суддів про здійснення СДР) ; 

посилання на ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу до зали 

судових засідань, щодо розгляду питання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою, як підставу для здійснення ССП; 

відсутність (недостатність) даних, що свідчать про активність щодо 

повідомлення особи про кримінальне провадження. 

Проте, як було зазначено, виконання формальних вимог до клопотання про 

здійснення ССП не означає ухвалення відповідного рішення. 

Судова практика у цьому питанні неоднозначна, що суттєво ускладнює її 

узагальнення, формування висновків і рекомендацій щодо удосконалення 

законодавства і правозастосування.  

Ми проаналізували зміст ухвал за результатами розгляду клопотання про 

здійснення ССП за різними критеріями і спробували представити отримані 

результати на моделі, яка включає типові позиції сторін і суду. 

Сторона обвинувачення: 

‒ прокурор подає клопотання про здійснення ССП щодо обвинуваченого, 

обґрунтовуючи його тим, що останній з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності виїхав на тимчасово окуповану територію України або в район 

проведення антитерористичної операції, та на підконтрольну українській владі 

територію України не повертався, перебуває в розшуку; 

‒ якщо обвинувачений перебуває закордоном зазначається про використання 

можливостей міжнародної правової допомоги, оголошення у міжнародний розшук.  
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‒ прокурор заявляє клопотання про оголошення обвинуваченого в розшук та 

зупинення судового провадження до його розшуку (наприклад, 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83253906). 

Сторона захисту. Захисник просить суд:  

‒ вирішити клопотання прокурора про здійснення спеціального судового 

провадження на розсуд суду;  

‒ відмовити у задоволенні клопотання прокурора, оскільки захисник не 

зустрічався із підзахисним, його місце знаходження не відоме, вважає, що 

підзахисний не повідомлений належним чином про кримінальне провадження;  

‒ не заперечує щодо проведення ССП, просить задовольнити клопотання. 

Обвинувачений: в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не 

повідомив. 

Національне законодавство: 

‒ загальні засади кримінального провадження ст. 7, ч. 6 ст. 9 КПК України: 

законність, презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини, 

забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, змагальність сторін та свобода 

в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, 

безпосередність дослідження показань;  

‒ зміст та форма кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого ( in absentia ) повинні відповідати загальним засадам 

кримінального провадження, зазначеним уст.7 КПК України, з урахуванням 

особливостей, встановлених законом. Сторона обвинувачення зобов`язана 

використати всі передбачені законом можливості для дотримання прав 

підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до 

правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) у разі 

здійснення кримінального провадження за відсутності підозрюваного або 

обвинуваченого ( in absentia);  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1
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‒ загальні вимоги Розділу ІV КПК України про обов’язкову участь 

обвинуваченого під час підготовчого судового засідання та судового розгляду. Ч.3 

ст. 323 КПК України, положення ст. 297-5 КПК України, спеціальне законодавство. 

Міжнародно-правові документи: 

‒ міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р.: кожен має 

право при розгляді будь-якого пред`явленого йому обвинувачення на низку 

гарантій на основі повної рівності й, зокрема, бути засудженим у його присутності 

та захищати себе особисто або за допомогою обраного ним захисника;  

‒ ч.1 ст.6 ЄКПЛ: кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом; 

‒ ч.3 ст.6 ЄКПЛ: кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення має щонайменше такі права: 

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про 

характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або ‒ за браком достатніх коштів для оплати 

юридичної допомоги захисника ‒ одержувати таку допомогу безоплатно, коли 

цього вимагають інтереси правосуддя; 

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 

вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків 

обвинувачення; 

e) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє 

нею, ‒ одержувати безоплатну допомогу перекладач; 

‒ п. 9 Розділу ІІІ Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи №6 R(87)18 

«Стосовно спрощення кримінального правосуддя» від 17 вересня 1987 р.: держави-

члени повинні розглянути та дозволити судам першої інстанції розглядати справи й 

ухвалювати по ним рішення за відсутності обвинуваченого, принаймні щодо 

дрібних правопорушень, з урахуванням покарання, яке може бути накладене, та за 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2392/ed_2019_06_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#2392
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умови, що обвинувачений був проінформований належно про дату судового 

засідання і про своє право на законне чи інше представництво; 

‒ п. 1-9 Резолюції (75)11 Комітету міністрів Ради Європи «Про критерії, які 

регламентують розгляд, що проводиться за відсутності обвинуваченого» від 19 

січня 1973 р.: заочний розгляд може бути проведений за умови дотримання таких 

мінімальних вимог: 1) справа жодної особи не може бути розглянута, якщо особа 

впродовж часу, який дозволяє їй з`явитися до суду й підготувати свій захист, не 

була повідомлена повістками про дату та місце судового розгляду, якщо тільки не 

буде встановлено, що вона навмисно прагнула уникнути правосуддя; 2) повістки 

повинні вказувати на наслідки неявки обвинуваченого на судовий розгляд; 3) суд 

повинен відкласти розгляд справи у випадку, якщо встановить, що повістка була 

вручена обвинуваченому, який не з`явився на розгляд, але є підстави вважати, що у 

нього виникли перешкоди для забезпечення явки, та особиста присутність 

обвинуваченого визнається судом обов`язковою; 4) справа не повинна розглядатися 

за відсутності обвинуваченого, якщо є можливість перенести її розгляд на 

територію іншої держави або звернутися із запитом про видачу; 5) у разі розгляду 

справи за відсутності обвинуваченого, докази повинні збиратися звичайними 

способами, а сторона захисту повинна мати право втручатися в цей процес; 6) 

судове рішення, ухвалене за відсутності обвинуваченого, має бути доведено до 

його відома згідно з правилами вручення повісток для явки в суд і час на 

оскарження не повинен починатися раніше, ніж особа щодо якої прийнято вирок, 

не отримає ефективного повідомлення про ухвалене судове рішення, якщо тільки 

не буде встановлено, що особа умисно намагалася уникнути правосуддя; 7) кожна 

особа, справа якої була розглянута у її відсутність, повинна мати можливість 

оскаржити таке судове рішення будь-яким доступним їй способом так, ніби вона 

була присутня; 8) особа, справа якої була розглянута за її відсутності і якій не була 

вручена повістка у визначеному порядку та належної форми, повинна мати 

правовий механізм захисту, що дозволяє анулювати судове рішення; 9) особа, 

справа якої була розглянута за її відсутності, але якій повістка була вручена 



300 

 

належним чином, має право на повторний розгляд справи у загальному порядку, 

якщо особа може довести, що її відсутність і факт того, що вона не могла 

проінформувати суд, були викликані обставинами, які знаходяться за межами її 

контролю; 

‒ рішення Комітету ООН з прав людини у справі Daniel Monguya 

Mbengev.Zaire: (Communication № 16/1977 // UN Doc.CCPR/C/18/D/16/1977) 

встановив, яким встановлено, що заочний судовий розгляд як такий не був 

незаконним саме через вимогу до держав вживати необхідні заходи, щоб 

повідомити обвинуваченого про суд: «Заочне рішення вимагає, щоб, незважаючи 

на відсутність обвинуваченого, було зроблено належне повідомлення, щоб 

повідомити про дату та місце судового розгляду та запросити його участь. В 

іншому випадку обвинуваченому, зокрема, не надається достатній час і заходи для 

підготовки його захисту (стаття 14 (3) (b)), він не може захищатися за юридичної 

допомоги за власним вибором (стаття 14 (3) (d))». У цьому випадку Комітет 

визначив, що невжиття державою належних кроків для повідомлення 

обвинуваченого, і той факт, що він дізнався про судове рішення, винесене проти 

нього заочно, зі ЗМІ, є порушенням ст. 14(3) МПГПП; 

‒ рішення Ради ООН з прав людини (правонаступниця Комітету) у справі 

Maleki v. Italy: (Communication No. 699/1996 U.N. Doc. CCPR/C/60/D/699/1996), 

яким встановлено, що держава несе тягар доказування того факту, що 

обвинуваченому «було своєчасно передано повістку» та «надано інформацію про 

судову справу проти нього». Рада наголосила на обовязку відповідного 

національного суду перевіряти, чи дійсно обвинуваченого повідомили про розгляд 

справи до початку проведення заочного судового розгляду. Лише вжиття заходів 

щодо інформування обвинуваченого та припущення у звязку з цим, що такий 

обвинувачений знає про судовий розгляд проти нього, недостатньо. 

Рішення ЄСПЛ: 

‒ «Меденіца проти Швейцарії», «Сейдовіч проти Італії», «Шомоді проти 

Італії», «Колоцца проти Італії», «Годди проти Італії» та ін. 
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Згадані рішенні згадуються як у випадках ухвалення рішення про здійснення 

ССП, так і відмови у його здійсненні, поширеною практикою є копіювання цитат з 

рішень ЄСПЛ та дослівне відтворення відповідних положень мотивувальної 

частини з інших судових рішень без аналізу змісту цитованих правових позицій та 

їх стосунку до обставин кримінального провадження. 

На цю проблему у ширшому контексті вказує П.І. Пархоменко, який визначає 

проблеми застосування практики ЄСПЛ у національному судочинстві і зауважує, 

що мають місце звичайне копіювання певних речень з посиланням на Конвенцію та 

практику Європейського Суду у інших колег без з’ясування їх змісту та 

правильності відповідного посилання, що дуже чітко було продемонстровано в 

поширені вказівок у судових рішеннях на рішення Європейського Суду 

справедливості (суду ЄС) «Yvonne Van Duyn v Home Office», як на рішення 

Європейського Суду. 

Мають місце копіювання потрібних цитат або визначень з того чи іншого 

рішення Європейського Суду без аналізу особливостей права, гарантованого 

Конвенцією, яке було предметом розгляду Європейського Суду і тим більше 

надання відповіді на запитання, чи охоплюється ситуація, яка розглядається на 

національному рівні змістом відповідного права [157, с. 141]. 

Щодо повідомлення (обізнаності) обвинуваченого: 

‒ обвинувачений в достатній мірі проінформований про те, що відносно нього 

складено обвинувальний акт у вчиненні кримінального правопорушення, що на 

теперішній час відбувається судовий розгляд даного кримінального провадження;  

‒ відсутні дані, на підставі яких можна було б зробити висновок, що 

обвинувачений недвозначно відмовився від свого права брати участь в слуханні 

справи;  

‒ з’ясування обставин щодо перебування обвинуваченого на тимчасово 

окупованій території України, оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук. 

Щодо можливого порушення статті 6 ЄКПЛ: 
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‒ з урахуванням норм міжнародного законодавства в сфері захисту прав 

людини, а також практики Європейського суду, яка є частиною національного 

законодавства, є обґрунтовані підстави вважати, що здійснення спеціального 

судового провадження на даній стадії може призвести до порушення ст. 6 

Конвенції, оскільки обвинувачений позбавлений права висловити бажання на 

розгляд її справи судом, захищати себе особисто чи скористатися правовою 

допомогою захисника, обраного ним особисто, допитувати свідків, що показують 

проти нього, або мати право на те, щоб ці свідки були допитані, надавати суду 

докази в обґрунтування своєї правової позиції та користуватися безкоштовною 

допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови, що використовується в суді, або 

не говорить на цій мові [310]. 

Як було зазначено, за умови практично ідентичного змісту мотивувальної 

частини, резолютивна частина може містити протилежні приписи, тобто суд 

задовольняє клопотання про здійснення ССП або відмовляє у його задоволенні, 

поширеною практикою також є відмова у задоволенні клопотання, зупинення 

судового провадження та оголошення обвинуваченого у розшук (відповідно до 

ст. 335 КПК України).  

Така ситуація пояснюється нестабільним законодавчим регулюванням 

інституту СКП, його особливостями, що, насамперед стосуються належного 

повідомлення підозрюваного, обвинуваченого про кримінальне провадження, 

тлумаченням практики ЄСПЛ щодо цього питання і прогностичними міркуваннями 

щодо можливого оскарження рішень національних судів до ЄСПЛ з цих підстав.  

Узагальнення судової практики показало, що суди, відмовляючи у задоволенні 

клопотання про здійснення ССП переважно зазначають, що прокурором не надано 

належних доказів про: 

‒ переховування обвинуваченого з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності,  

‒ належне повідомлення обвинуваченого, 

‒ його недвозначну відмову від права з`явитися в суді. 
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Останнє є відтворенням правових позицій ЄСПЛ, національне законодавство 

вимагає додати до клопотання прокурора матеріали про те, що обвинувачений знав 

або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, що 

кореспондується з визначеним порядком повідомлення у провадженні in absentia. 

О. Яновська зазначає, що відповідно до практики ЄСПЛ, особиста присутність 

особи при провадженні досудового розслідування та на судовому засіданні ‒ це 

право особи, а не обов'язок. Це право, від якого вона може відмовитися. Але в 

рішеннях ЄСПЛ чітко вказано, що така відмова має бути недвозначно висловлено. 

Особа має виявити своє бажання і проявити свою відмову від цього права. 

У той же час Комітет з прав людини ООН вважає, що у випадках, коли 

обвинувачений завчасно належним чином повідомлений і у нього була можливість 

представляти його інтереси захисником, то тоді може бути судовий розгляд без 

особистої участі обвинуваченого.  

Тут є колізія навіть в європейських стандартах. Але оскільки сьогоднішнє 

національне законодавство не враховує рішення комітету ООН, а визначає 

необхідність врахувати практику ЄСПЛ, то неможливо уникнути тих стандартів 

ЄСПЛ щодо процедури заочного провадження, а саме недвозначного відмови 

особи від свого права особистої присутності, в іншому випадку ЄСПЛ визнає 

порушення Україною Європейської конвенції про захист прав людини і основних 

свобод. 

Держава повинна або визнавати практику європейських інститутів, щоб 

застосувати позицію Комітету ООН з прав людини, або визначити такі механізми, 

які не дадуть ЄСПЛ вказувати на порушення прав людини. 

Людина, яка ховається або знаходиться на території іншої держави навряд 

дасть таку згоду. Але ми не можемо, виходячи з революційної доцільності, 

переступати через норми законодавства і міжнародних стандартів дотримання прав 

людини [251]. 
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Отже, для цієї проблеми не існує простого рішення, оскільки отримати 

недвозначну відмову обвинуваченого від участі у провадженні малоймовірно, а 

виконання формальних вимог щодо повідомлення обвинуваченого недостатньо.  

Прийнятним у цьому випадку ми вважаємо напрям, про який зазначає 

О. Яновська, а саме пошук шляхів удосконалення національного законодавства і 

правозастосовної практики та запровадження механізмів, які виключать підстави 

для висновку ЄСПЛ про порушення Конвенції.  

У цьому сенсі можна запропонувати деякі висновки і міркування за 

результатами вивчення правозастосовної практики.  

Намагання достовірно з’ясувати які саме докази про переховування 

обвинуваченого з метою ухилення від кримінальної відповідальності та факту його 

належного повідомлення суди вважають беззаперечними або достатніми не мали 

успіху, оскільки в ухвалах зазвичай не містилось відповідного обґрунтування, а 

лише констатація недостатності таких доказів або ж ці докази визнавались 

достатніми із посиланням на формальне виконання вимог КПК (надання суду 

даних про виконання стороною обвинувачення процесуальних вимог щодо 

повідомлення).  

Проте, у деяких випадках судові ухвали більше конкретизовані. Наприклад, 

суд зазначає, що у кримінальному провадженні … відсутні докази на 

підтвердження того, що обвинувачений обізнаний про його кримінальне 

переслідування та умисно переховується від суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності, а саме ‒ перебуває на тимчасово непідконтрольній 

території України у Донецькій області. Лист Управління СБУ у Вінницькій області 

№53/6/7-5145 нт від 03 травня 2019 року, в якому зазначено про нібито 

перебування ОСОБА_1 на тимчасово окупованих територіях Донецької та 

Луганської областей, не може бути взятий судом до уваги, оскільки зазначені у 

ньому відомості будь-яким чином не підтверджуються доказами, такими як, 

наприклад, протоколами допитів свідків, офіційними повідомленнями міграційної 

або прикордонної служб України, тощо. Прокурором надано суду постанову від 04 
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червня 2018 року про оголошення розшуку ОСОБА_1, однак не додано відомостей 

про наявність розшукової справи із значенням її номеру, а також жодних даних про 

те, яких вжито заходів для розшуку обвинуваченого 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/81881140).  

Постановляючи ухвалу про здійснення спеціального судового розгляду, 

колегія суддів Берегівського районного суду Закарпатської області зазначає: судом 

встановлено, що обвинуваченим було відомо про здійснення кримінального 

провадження відносно них. Це вбачається з доданих прокурором до клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження матеріалів, а саме з копій заяв 

ОСОБА_3 та ОСОБА_2 про допуск їх захисника – адвоката ОСОБА_1 – до участі у 

кримінальних провадженнях, порушених відносно них, з копії заяви ОСОБА_1 

слідчому про те, що його підзахисні ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не мають можливості 

прибути до слідчого для участі у слідчих діях. Оскільки перебувають на території, 

тимчасово не підконтрольній Україні. 

Крім того, повістки про виклик обвинувачених публікувались на офіційному 

веб-сайті Генеральної прокуратури України та в газеті «Урядовий кур’єр», отже, 

згідно з ч. 1 ст. 297-5 КПК України, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 були належним чином 

ознайомленими з проведенням відносно них досудового розслідування по даному 

кримінальному провадженню … оскільки УДППЗ «Укрпошта» не здійснює 

пересилання пошти, зокрема, до м. Донецьк, колегія суддів приходить до висновку 

про необхідність надання повісток про виклик до суду обвинуваченим їх захиснику 

для передачі останнім [285]. 

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження. В обґрунтування заявленого 

клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого п.7 ч.2 ст. 115 КК України. 21 

лютого 2013 року ОСОБА_1 вручено повідомлення про підозру. Згідно інформації 

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби 

України, ОСОБА_1 разом з батьком ОСОБА_5 21.02.2013 року вилетіли з 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/81881140
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аеропорту «Бориспіль» рейсом сполученням Київ-Шереметьєво, тобто перетнув 

кордон України, після цього ОСОБА_1 на території України не повертався. 25 

лютого 2013 року старшим слідчим СУ УМВС України в Рівненської області 

винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_1 в розшук. 09 квітня 

2013 року ОСОБА_1 оголошено в міжнародний розшук, установчі дані 

підозрюваного ОСОБА_1 внесені до оперативно-розшукового обліку Інтерполу 

категорії «Червона картка» №А-2013/18415. 22 квітня 2013 року щодо 

підозрюваного ОСОБА_1 винесено ухвалу про застосування запобіжного заходу у 

виді тримання під вартою. В ході проведення розшукових заходів встановлено, що 

ОСОБА_1 перебуває на території Російської Федерації та переховується за місцем 

проживання своєї матері ОСОБА_1 в саме АДРЕСА_1. В жовтні 2015 року 

слідчому з ОВС ОСОБА_6 на мобільний телефон телефонував невідомий чоловік з 

телефону мобільного оператора НОМЕР_1, який належить матері підозрюваного 

ОСОБА_1, представився ОСОБА_1 та запитував про хід досудового розслідування 

вбивства ОСОБА_7. Таким чином, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_1 

умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення від кримінальної 

відповідальності. 

22 червня 2016 року ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду 

надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по 

кримінальному провадженню №12012190080000136 по обвинуваченню ОСОБА_1 

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.7 ч.2 ст.115 КК 

України. Заслухавши думку прокурора, захисника та потерпілого, дослідивши 

матеріали кримінального провадження, колегія суддів приходить до висновку, що 

клопотання прокурора про проведення спеціального судового провадження 

підлягає задоволенню [291]. 

Із фактів, викладених в ухвалі, можна зробити висновок про 

обізнаність  ОСОБА_1 про факт кримінального провадження щодо нього. Також 

слід зазначити, що залучений підозрюваним вже після виїзду з України (а саме 

30.07.2019) захисник згідно з договором про надання правової допомоги № 07/11 
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здійснює його захист під час розгляду клопотань сторони обвинувачення про 

обрання ОСОБА_1 запобіжного заходу і цього клопотання та подає у справі в його 

інтересах до суду відповідні заяви, клопотання та заперечення. Тобто, захиснику 

достовірно відомо про обставини, які розслідуються у цьому кримінальному 

провадженні та про заходи, направлені на встановлення місцезнаходження 

підозрюваного, що свідчить про об`єктивну можливість повідомлення 

підозрюваного щодо необхідності його явки до органу досудового розслідування. 

Така об`єктивна можливість ґрунтується на положеннях ст. 18, 26 Правил 

адвокатської етики, затверджених Звітно-виборним з`їздом адвокатів України 

09.06.2017 зі змінами, які зобов`язують адвоката з розумною періодичністю 

інформувати клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо 

правової позиції у справі про хід та результати виконання доручення і своєчасно 

відповідати на запити клієнта про стан його справи. А положення п. 3 ч. 2 ст. 21 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняють адвокату 

займати у справі позицію всупереч волі клієнта. 

Про обізнаність ОСОБА_1 свідчать долучені захисником в судовому засіданні 

матеріали, які захисник ідентифікував як медична довідка від 02.09.2020 

(англійською та українською мовою). Вона стосується ОСОБА_1 , та 

малоймовірним видається, щоб вона опинилася у захисника без відома самого 

ОСОБА_1 щодо цілей їх використання. При чому факт обізнаності ОСОБА_1 про 

кримінальне провадження не заперечується і захисником [287]. 

Отже, документами, які підтверджують обізнаність обвинуваченого про 

кримінальне провадження можуть бути: заява про допуск захисника до участі у 

кримінальному проваджені та інші документи, що підтверджують спілкування 

підозрюваного, обвинуваченого із захисником, слідчим прокурором, показання 

осіб, які контактують з обвинуваченим щодо кримінального провадження. Відомі 

також випадки, коли обвинувачений у соціальних мережах заявляє про незаконне 

переслідування, тиск та погрози з боку уповноважених органів, що здійснюють 

кримінальне провадження, публікує процесуальні документи. Ці дії підлягають 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2020_06_17/pravo1/T125076.html?pravo=1#159
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_159/ed_2020_06_17/pravo1/T125076.html?pravo=1#159
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фіксуванню та можуть бути взяті до уваги судом під час з’ясування факту 

обізнаності обвинуваченого. Як було наголошено, докази щодо обізнаності 

обвинуваченого мають відповідати вимогам ст. 84 КПК України. 

Виходячи з викладеного, можна запропонувати наступні критерії оцінки судом 

факту належного повідомлення обвинуваченого: докази, що надаються прокурором 

для підтвердження обізнаності обвинуваченого та їх зв’язок з іншими даними та 

матеріалами провадження, реалізація законодавчої формули презумпції 

обізнаності, дотримання вимог щодо змісту повідомлень. 

Аналіз судової практики свідчить, що суд в деяких випадках окремо приділяє 

увагу оцінці заходів, які вжиті для розшуку обвинуваченого з метою забезпечення 

його участі у судовому засіданні. Так, в ухвалі суду зазначено, що у судовому 

засіданні судом було поставлено на обговорення питання стосовно 

результативності оголошеного розшуку обвинуваченого ОСОБА_2 щодо наявності 

відомостей про його місцезнаходження, а також на вплив цих обставин на 

подальший судовий розгляд з метою забезпечення дотримання прав на захист.  

Прокурор повідомив, що обвинуваченого не розшукано, відомості про його 

фактичне місцезнаходження відсутні, водночас наявні всі підстави для здійснення 

спеціального судового провадження, оскільки обвинувачений переховується на 

тимчасово окупованій території Донецької області, отже ухиляється від суду. 

В даному кримінальному провадженні серед досліджених доказів, які були 

представленні стороною обвинувачення, суд не знаходить беззаперечних доказів, з 

яких можна зробити висновок, що обвинувачений знає про висунуте відносно 

нього обвинувачення, ухиляється від суду чи недвозначно відмовився від свого 

права прибути в судове засідання, взагалі не надано доказів, що обвинувачений 

знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, тому 

проведення судового розгляду без участі обвинуваченого та обраного ним особисто 

захисника, не забезпечить дотримання гарантованих Конвенцією основоположних 

прав. 
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Статтею 335 КПК України передбачено право суду зупинити провадження у 

разі розшуку обвинуваченого [290]. 

Незважаючи на те, що зі змісту даної ухвали не убачається як саме і на 

підставі чого здійснювалась оцінка результативності розшуку обвинуваченого, така 

практика потрібна, тим більше, що КПК України не регламентує порядку 

проведення розшуку та заходів, які вживаються з цією метою.  

Оцінка активності і результативності розшуку має значення для правильного 

встановлення обставин, що свідчать саме про ухилення підозрюваного, адже 

останній може, наприклад, змінити місце проживання і зробити це декілька разів, а 

встановлення його місцезнаходження і затримання не відбутися у зв’язку з 

неузгодженістю дій різних суб’єктів, які здійснюють розшук або неефективність 

дій і заходів, що вживаються задля розшуку. Звісно, за умови, що підозрюваному 

відомо про його процесуальний статус і провадження щодо нього.  

Утім, вирішення проблеми не убачається можливим одноденно, не сприятиме 

цьому також радикальний підхід щодо обмеження дискреційних повноважень суду 

зокрема що стосується заборони відмови у здійсненні ССП за умови існування 

підстав для цього та формального виконання вимог закону стороною 

обвинувачення. Натомість органам досудового розслідування потрібно зосередити 

увагу і зусилля щодо вжиття дієвих, а не формальних заходів, спрямованих на 

розшук підозрюваного, обвинуваченого, його повідомлення, безперервність, 

поступовість та фіксування результатів цієї роботи, а суду ретельно вивчати і 

об’єктивно оцінювати результати цієї діяльності.  

Унікальність ситуації для національного кримінального судочинства, що 

полягає у можливості перебування особи на ТОТ і залишатись недоступною для 

слідства і суду, потребує пошуку особливих технічних, тактичних та правових 

рішень. Подібну практику не можна запозичити, а тільки напрацювати і дати їй 

юридичне закріплення. Це сприятиме формуванню прозорого, зрозумілого, 

послідовного, законодавчо врегульованого механізму in absentia із урахуванням 
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особливостей, що зумовлені соціально-політичними та воєнними умовами на 

території України [334, с. 161‒168].  

 

4.3. Судовий розгляд під час здійснення спеціального судового 

провадження 

 

ССП здійснюється відповідно до загальних положень судового розгляду який 

визначається як основна стадія кримінального провадження, в якій суд колегіально 

або суддя одноособово за участю сторін з дотриманням усіх засад кримінального 

провадження розглядає кримінальне провадження по суті, тобто вирішує питання 

про наявність чи відсутність діяння, у вчиненні якого обвинувачується особа, про 

наявність складу кримінального правопорушення у цьому діянні, про наявність чи 

відсутність вини обвинуваченого у вчиненні цього кримінального правопорушення, 

про необхідність призначення обвинуваченому покарання за вчинене ним 

кримінальне правопорушення та інші питання, передбачені законом (ст. 368 КПК 

України) [96, с. 29]. 

Незважаючи на те, що законодавець у окремій нормі не визначає особливостей 

здійснення ССП, як це передбачено для СДР, такі особливості існують.  

Якщо порівняти правові приписи, які регламентують порядок здійснення СДР 

і ССП, можна визначити їх подібні і відмінні риси, що доцільно брати до уваги при 

виконанні низки дій реалізації інституту СКП. 

Так, відмінними процесуальними вимогами здійснення СДР та ССП є: 

‒ нормативно визначений обов’язок прокурора додати до клопотання про 

здійснення спеціального судового провадження матеріали про те, що 

обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне 

провадження (для спеціального досудового розслідування такого обов’язку у 

правових нормах не передбачено;  

‒ наслідки припинення існування підстав для здійснення спеціального 

досудового розслідування (продовжується у загальному порядку), спеціального 
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судового провадження (судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із 

загальними правилами);  

‒ можливість повторного звернення з клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування (за наявності нових обставин), для 

спеціального судового провадження такого порядку законодавчо не передбачено.  

Спільними ознаками є:  

‒ необхідність постановлення ухвали про здійснення спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового провадження; 

‒ обов’язкова участь захисника;  

‒ порядок вручення процесуальних документів. 

Звертає увагу також те, що законодавець розмістив правові норми таким 

чином, що рішення ССП може бути ухвалене тільки під час судового розгляду. Як 

було показано, на практиці часто таке рішення ухвалюється на стадії підготовчого 

провадження, що в принципі узгоджується з позицією, згідно з якою підготовче 

провадження є стадією судового розгляду, проте задля однакового розуміння норм 

закону потрібно узгодити відповідні положення, що і було запропоновано.  

Ще одне спільне проблемне питання що стосується нормативного 

регулювання СДР і СПП ‒ чинна нормативна база.  

До втрати чинності п.20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України 

щодо тимчасового порядку судового розгляду у кримінальному провадженні 

злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу органи 

досудового розслідування і суд у своїй діяльності у СКП керувались нормами КПК 

України та спеціальним законодавством, проте наразі ситуація змінилась.  

В ухвалі слідчого судді зазначено, що згідно з п.20-1 розділу ХІ «Перехідні 

положення» КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності 

Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур’єр» 

відповідного повідомлення його керівником): судовий розгляд у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4291/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4291
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4291/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4291
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4291/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4291
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
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Кодексу, а також у цьому пункті, може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який 

‒ переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук, 

‒ чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності 

‒ та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами 

України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення 

антитерористичної операції. 

Вимоги щодо особливостей застосування глави 24-1 цього Кодексу, 

передбачені цим пунктом, поширюються на кримінальні провадження, у яких 

підозрюваний, крім неповнолітнього, на момент звернення до суду з клопотанням 

про здійснення спеціального досудового розслідування або обвинувальним актом 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи понад шість місяців 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні відомості, що він перебуває 

за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі 

проведення антитерористичної операції. 

Відповідно до повідомлення директора Державного бюро розслідувань, 

опублікованому в офіційному урядовому виданні «Урядовий кур`єр» Державне 

бюро розслідувань офіційно починає свою роботу 27 листопада 2018 року. 

Отже з 27.11.2018 припинилася дія п.20-1 розділу ХІ «Перехідні положення» 

КПК України щодо тимчасового порядку судового розгляду у кримінальному 

провадженні злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу. 

У зв`язку з цим судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, 

зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу регулюється виключно 

положеннями ч.3 ст.323 КПК України. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4892/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4892
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http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4291/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4291
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
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Тобто, судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, 

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

відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, за сукупності таких 

обставин, якщо: 

‒ обвинувачений переховується від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження); 

‒ обвинувачений оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук; 

‒ до клопотання прокурора додано матеріали про те, що обвинувачений знав 

або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження [308]. 

До втрати чинності згаданих положень, суд, крім КПК України керувався 

спеціальним законодавством. Так, в судовій ухвалі зазначено, що відповідно до ч.3 

ст. 323 КПК України судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 

злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 

(спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

Вимогами ст. 5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального 

провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1362-VІІ від 

12.08.2014 року передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора 

чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі 

проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою 

для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового 

провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом 

України, з особливостями, встановленими цим Законом. 

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не 

поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно 

цих осіб спеціального кримінального провадження. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2450/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2450
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1


314 

 

Згідно з вимогами ч.2 ст. 6 цього ж Закону закони та інші нормативно-правові 

акти України діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій 

території України або в районі проведення антитерористичної операції» № 119- 

VІІІ від 15.01.2015 року передбачено, що тимчасова дія положення ч.5 ст. 139, ч.2 

ст. 297-1, п.4 ч.2 ст. 297-2, ч.1 та абзацу третього ч.3 ст. 297-4, абзацу першого ч.3 

ст. 323 КПК України поширюється на осіб які перебувають на тимчасово 

окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції 

та /або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину 

проти основ національної безпеки України, а також ухиляється від органів суду, 

перебуває на тимчасово окупованій території АР Крим, його оголошено у розшук, а 

тому судове провадження по даному кримінальному провадженню може 

здійснюватися за відсутності обвинуваченого у порядку спеціального судового 

провадження [309]. 

Нормативні ініціативи у цьому напрямі сформульовані, проте досі не були 

предметом розгляду законотворців.  

Потрібно також зазначити про питання підсудності у ССП. 

А.О. Просняк, С.О. Мигалатій вказують, що нова редакція Закону України 

«Про судоустрій та статус суддів» змінила структуру судів загальної юрисдикції. 

Так, ст. 21 вказаного Закону встановлено, що місцевими загальними судами є 

окружні суди, які утворюються в одному або декількох районах чи районах у 

містах, або у місті, або у районі (районах) і місті (містах). Згідно ст. 26 даного 

Закону, апеляційними судами з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також 

справ про адміністративні правопорушення є апеляційні суди, які утворюються в 

апеляційних округах. Районні суди, а також обласні суди областей чи м. Києва 

вказаним Законом не передбачені. На виконання вказаних норм Закону Указом 

Президента України N 449/2017 ліквідовано, серед інших, всі районні суди м. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2016_05_12/pravo1/T150119.html?pravo=1
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Києва, замість яких створено окружні суди. Крім того, Указом Президента України 

N 452/2017 ліквідовано Апеляційний суд м. Києва та створено Київський 

апеляційний суд. Згідно рішення зборів суддів Київського апеляційного суду від 

02.10.2018, вказаний суд почав роботу 03.10.2018. При цьому, викладені вище 

зміни чинного законодавства не були відображені в Законі України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України», у зв’язку з чим ст. 12 даного Закону на даний час посилається 

на неіснуючі суди та не може бути застосована. Викладене свідчить про 

необхідність виключення вказаної норми із даного Закону, та встановлення 

підсудності щодо злочинів, вчинених на ТОТ, за місцем закінчення досудового 

розслідування [210, с. 134‒135]. 

Повертаючись до питання порядку здійснення ССП, потрібно зазначити, що 

законодавець визначає для нього певні умови та особливості, які не виокремлює у 

самостійній нормі. 

Отже, для ССП визначено: 

1) умови для здійснення ССП:  

повнолітній вік обвинуваченого; 

вчинення ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 297-1 КПК України; 

переховування обвинуваченого від органів слідства і суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності;  

оголошення у міждержавний/міжнародний розшук; 

2) вимоги до прокурора та порядок дій суду: 

подання клопотання прокурором; 

надання матеріалів, про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про 

розпочате кримінальне провадження; 

постановлення ухвали стосовно обвинуваченого (обвинувачених) щодо якого 

(яких) існують підстави для здійснення ССП; 

3) обов’язкова участь захисника; 

4) порядок інформування обвинуваченого про хід і результати ССП: 
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надсилання повісток про виклик за останнім відомим місцем його проживання 

чи перебування; 

надсилання захиснику процесуальних документів, які підлягають врученню 

обвинуваченому; 

публікація інформації у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження про 

повістки і процесуальні документи; 

5) презумпція обізнаності у разі дотримання вимог щодо повідомлення 

обвинуваченого; 

6) можливість судового розгляду у одному кримінальному провадженні за 

наявності у такому провадженні інших обвинувачених за клопотанням прокурора; 

7) порядок дій суду у разі, якщо підстави для ССП перестали існувати: 

подальший судовий розгляд розпочинається спочатку. 

8) обов’язковість дослідження всіх наданих доказів. 

Цей перелік не можна вважати вичерпним, він лише включає безпосередні 

вказівки КПК України про особливості здійснення ССП. Під час судового 

провадження можуть виникнути ситуації, які прямо не передбачені КПК України 

для ССП, проте їх вирішення потребуватиме застосування особливостей реалізації 

складових інституту СКП, наприклад, дії, які передбачають обов’язкову участь 

обвинуваченого. Так, зміна обвинувачення в суді потребуватиме надання копії 

обвинувального акта обвинуваченому, а оскільки це неможливо здійснити 

безпосередньо, буде застосований порядок, передбачений ст. 297-5 КПК України. 

Отже, законодавець передбачив низку процесуальних механізмів, що 

покликані забезпечити дотримання прав обвинуваченого, який не бере участі у 

судовому розгляді. Деякі з них застосовуються винятково у ССП, а деякі можуть 

бути реалізовані у провадженні у звичайному порядку за певних умов [338, 

с. 435‒438].  

Однією з найважливіших гарантій прав обвинуваченого у ССП є обов’язкова 

участь захисника.  
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Незважаючи на постійний науковий інтерес до проблем участі захисника у 

кримінальному провадженні, питання його діяльності саме у ССП є 

малодослідженими. Для ССП актуальні ті ж самі загальнопроцесуальні проблеми 

щодо процесуального статусу захисника, способу визначення його прав у КПК 

України, узгодженості КПК України з положеннями спеціального законодавства, 

що стосується діяльності адвокатів, співвідношення процесуальних можливостей 

збирання доказів стороною обвинувачення і захисту тощо. Проте діяльність 

захисника у ССП має низку особливостей, які впливають на рух процесу і його 

відповідність стандартам прав людини. 

Ще на стадії опрацювання проекту закону, яким було запроваджено інститут 

СКП, фахівцями було вказано на ймовірні проблеми участі захисника у ССП.  

Так, у висновку Головного юридичного управління до проекту ЗУ «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ 

національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 

2014 р. № 1689-VII зазначено, що у статтях 2973, 2974, 2975, 323 КПК України (в 

редакції проекту) є посилання на участь у провадженні захисника. На нашу думку, 

в контексті дотримання гарантій, що забезпечують права особи, що ухиляється від 

прибуття до органів слідства або суду, може виникнути питання не додержання 

вимог Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 

відповідно до частини третьої статті 6 якої кожний обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення має такі права: a) бути негайно і детально 

поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 

обвинувачення, висунутого проти нього; b) мати час і можливості, необхідні для 

підготовки свого захисту; c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну 

допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх 

коштів для оплати юридичної допомоги захисника ‒ одержувати таку допомогу 

безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; d) допитувати свідків 

обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту 
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свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; e) якщо він не 

розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – одержувати 

безоплатну допомогу перекладача. 

До того ж, діяльність захисника в кримінальному процесі передбачає 

можливість його спілкування з підозрюваним, обвинуваченим, конфіденційного 

побачення, зустрічі в умовах, що виключають можливість прослуховування чи 

підслуховування. Натомість, запровадження інституту спеціального досудового 

розслідування, а також судового розгляду за відсутності обвинуваченого і 

закріплення у зв’язку з цим вимоги щодо обов’язкової участі захисника у 

кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне 

кримінальне провадження, передбачає можливість виконання захисником своїх 

обов’язків за відсутності спілкування з підозрюваним, обвинуваченим, а інколи і за 

відсутності можливості познайомитися з ним, побачити особу, яку він захищає. 

Видається незрозумілим, яким чином при цьому буде будуватися лінія захисту за 

відсутності у захисника навіть даних про обставини, фактичні дані, які могли бути 

повідомлені йому виключно клієнтом. 

За такої ситуації можливе порушення права особи на захист, що передбачено 

статтею 59 Конституції України. Зазначена норма передбачає, що кожен має право 

на правову допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав. 

До того ж варто зауважити, що чинний КПК України не містить переліку прав 

адвоката підозрюваного чи обвинуваченого. Стаття 46 КПК України містить лише 

положення, що захисник користується процесуальними правами підозрюваного, 

обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація 

яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути 

доручена захиснику. 

З огляду на зазначене можна дійти висновку, що діяльність адвоката у 

кримінальному провадженні може набути здебільш формального характеру [194].  



319 

 

За час існування інституту СКП ці застереження не втратили актуальності, а, 

навпаки, визначають сучасну проблематику участі захисника у такому 

провадженні.  

Одним з актуальних залишається питання участі захисника за призначенням, 

який не контактує з підзахисним. 

У ССП типовими є декілька процесуальних ситуацій: 1) обвинувачений сам 

обрав захисника, що свідчить про те, що позиція обвинуваченого відома захиснику; 

2) захисника було призначено і він має зв’язок з обвинуваченим; 3) захисника було 

призначено і він не має зв’язку з обвинуваченим. У двох перших випадках 

проблемним є питання обсягу прав обвинуваченого, які можуть бути реалізовані 

через захисника, а у третьому, крім цього, існує проблема визначення загальної 

лінії захисту і її узгодженості з інтересами обвинуваченого.  

Питання обсягу прав, які обвинувачений може реалізувати тільки особисто і 

делегування яких можливе захиснику, не нове для теорії і практики кримінального 

процесу. Його вирішення зазвичай убачають у законодавчому закріпленні переліку 

таких прав та регламентації прав захисника у кримінальному провадженні.  

А.В. Шевчишен вважає, що є необхідність в оптимізації нормативно-правової 

регламентації повноважень захисника під час спеціального досудового 

розслідування та спеціального судового розгляду для недопущення, зокрема, 

формування практики відведення захиснику ролі одержувача копій процесуальних 

документів, які підлягають врученню підозрюваному. Для цього необхідно внести 

зміни та доповнення до Правил адвокатської етики. Адвокати в ситуаціях надання 

правової допомоги у заочному кримінальному провадженні повинні мати чітко 

визначені орієнтири моральної допустимості своїх дій при формуванні правової 

позиції сторони захисту без участі клієнта та її реалізації. В таких кримінальних 

провадженнях захисник зобов’язаний виходити зі своєї професійної компетентності 

з урахуванням особистого досвіду захисту клієнтів у кримінальних провадженнях, 

керуватися неупередженим та об’єктивним дослідженням ним обставин злочину 

для визначення необхідних і доступних йому законних засобів для здійснення 
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захисту клієнта. У частині 4 статті 46 КПК України необхідно уточнити, що під час 

спеціального досудового розслідування (in absentia) та спеціального судового 

розгляду захисник самостійно на користь свого клієнта реалізовує його права, 

передбачені пунктами 8-16 частини 3 статті 42 КПК України [326,  с. 275]. 

Д.М. Шишман зазначає, що позиція захисника за призначенням під час 

спеціального кримінального провадження (in absentia), коли, не маючи контакту з 

підозрюваним, обвинуваченим, він не може узгодити з ним тактику дій, повинна 

зводитися до належного виконання функції захисту відповідно до вимог чинного 

законодавства та будуватися за принципами «не нашкодити» інтересам 

підозрюваного та «захистити» його права, зокрема: 

– з’являтися за викликом слідчого, прокурора, слід-чого судді, суду для участі 

у слідчих (розшукових), процесуальних діях і судових засіданнях, захищати права й 

інтереси підозрюваного, обвинуваченого під час їх проведення, а у разі 

неможливості прибути за наявності поваж них причин – завчасно повідомити про 

це уповноважену особу;  

– здійснювати нагляд за дотриманням прав і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого з боку уповноважених органів під час всього 

спеціального кримінального провадження (in absentia), а у разі їх порушення; 

– вживати передбачені законом заходи; 

– оскаржувати незаконні дії та рішення уповноважених державних органів та 

ін.; 

– аналізувати зібрані докази на предмет їх допустимості, належності та 

достатності, а у разі невідповідності їх вимогам кримінального процесуального 

законодавства – доводити це суду [329, с. 260]. 

М.А. Погорецький і Д.Б. Сергєєва визначають поняття тактики захисту як 

спосіб його практичної діяльності, що являє собою сукупність тактичних прийомів, 

вироблених криміналістичною наукою, які використовуються ним для здійснення 

тактичного впливу на психіку об’єкта такого впливу, спрямованого на подолання 

протидії, що чиниться цим об’єктом (прямої, прихованої, потенційної, уявної та 
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ін.), або на спонукання цього об’єкту до вчинення певних дій в інтересах захисту 

(за відсутності явної протидії), з метою досягнення захисником поставленої мети 

для реалізації функції захисту [167, с. 120]. 

Що стосується відсутності можливості безпосереднього спілкування захисника 

із підзахисним, то не можна назвати цю ситуацію унікальною і притаманною 

винятково ССП. Якщо звернутись до ст. 52 КПК України і проаналізувати випадки 

обов’язкової участі захисника, то можна зробити висновок, що законодавець 

визначає їх з огляду на ступінь тяжкості злочину та пов’язує ці умови з певними 

обставинами, характеристиками або діями особи. Так, наприклад, якщо особа в 

силу психічних вад (визнана недієздатною) не може повною мірою реалізувати свої 

права, убачається, що усі дії щодо їх реалізації захисник здійснюватиме на власний 

розсуд, адже узгодити їх з підзахисним в силу об’єктивних причин не завжди 

можливо, незважаючи на фізичну присутність особи або доступність 

безпосереднього спілкування з нею. Відсутність можливості безпосереднього 

спілкування захисника із підзахисним також має місце у кримінальному 

провадженні щодо реабілітації померлої особи. Отже, активність самого 

підзахисного щодо визначення тактики захисту не завжди можлива. Для таких 

випадків ні законодавець, ні наукова спільнота не пропонують готових рішень. 

Убачається, що вирішення цього питання потрібно шукати шляхом дослідження 

змісту діяльності захисника та його професійних обов’язків, поняття ефективності 

захисту.  

Відповідно до положень ч. 1 ст. 47 КПК захисник зобов’язаний 

використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами 

України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру 

чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність 

підозрюваного, обвинуваченого. 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначено 

професійні обов’язки адвоката: 
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1. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: 

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; 

2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової 

допомоги; 

3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; 

4) підвищувати свій професійний рівень; 

5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; 

6) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про 

надання правової допомоги. 

2. Адвокату забороняється: 

1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним 

інтересам клієнта; 

2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську 

таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; 

3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо 

адвокат впевнений у самообмові клієнта; 

4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених 

законом [184]. 

Вивчення процесуальних документів (скарги, заяви, клопотання, ухвали, 

вироки) у СКП, показало, що захисник переважно обґрунтовує: 

безпідставність здійснення ССП (необізнаність підзахисного про кримінальне 

провадження),  

вина підзахисного не доведена (адже мотив і умисел на учинення злочину 

неможливо встановити, зважаючи на те, що вони є суб’єктивними ознаками, а 

підзахисний жодного разу не був допитаний у кримінальному провадженні), 

недопустимість та неналежність доказів сторони обвинувачення (зазвичай 

шляхом вказівки на процесуальні порушення). 

КПК України передбачає, що захисник після його залучення має право 

відмовитися від виконання своїх обов’язків лише у випадках: 1) якщо є обставини, 
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які згідно з КПК виключають його участь у кримінальному провадженні; 2) незгоди 

з підозрюваним, обвинуваченим щодо вибраного ним способу захисту, за винятком 

випадків обов’язкової участі захисника; 3) умисного невиконання підозрюваним, 

обвинуваченим умов укладеного з захисником договору, що виявляється, зокрема, 

у систематичному недодержанні законних порад захисника, порушенні вимог КПК 

тощо; 4) якщо він свою відмову мотивує відсутністю належної кваліфікації для 

надання правової допомоги у конкретному провадженні, що є особливо складним.  

Тобто у випадку здійснення СКП у захисника фактично відсутні підстави для 

відмови від виконання своїх обов’язків, крім тих, що зазначені у п.4. Практиці 

відомі аргументи відмови участі захисника у ССП через завантаженість та 

відсутність можливості спілкуватись з підзахисним [299], а також посилання на 

недостатність кваліфікації, які у наведеному прикладі межують із зловживанням 

процесуальними правами, що також неможливо підтвердити або спростувати, адже 

поняття належної кваліфікації для надання правової допомоги можна розглядати як 

з позицій загальної професійної кваліфікації (як можливість здійснювати 

адвокатську практику), так і у окремому напрямі практики (виражена, сформована 

спеціалізація).  

Актуальним є питання ефективності захисту. Оціночний характер такого 

формулювання є предметом дискусій у фаховому середовищі, проте до нього часто 

звертаються на практиці.  

Так, суд ухвалюючи рішення про заміну адвоката у ССП зазначає, що 

 судовому засіданні захисник проявив крайню непрофесійність та відсутність 

достатньої кваліфікації для надання правової допомоги в кримінальному 

проваджені, що є особливо складним. Зокрема, участь захисника в дослідженні 

доказів в судовому засіданні фактично звелася до заявлення клопотань про 

оголошення перерв з метою виклику до суду поліції задля оцінки дій складу суду, 

надання часу для обідньої перерви в судовому засіданні, що розпочалося після 14 

год., клопотання про усунення від участі у справі одного із прокурорів з метою 

кількісного урівнення сторони захисту та обвинувачення [299].  

http://reyestr.court.gov.ua/Review/69774079%5dа
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У Постанові ВС від 13 червня 2019 року зазначено, що як убачається з 

матеріалів провадження, на виконання вимог закону щодо обов'язкової участі 

захисника у спеціальному судовому провадженні, органом досудового 

розслідування ОСОБА_1 було призначено захисника Федчишина Г.С. 

Разом із тим, зі звукозапису судових засідань убачається, що захисник 

Федчишин Г.С. лише формально був присутній в судових засіданнях. Він не 

заявляв жодних заяв чи клопотань направлених на захист ОСОБА_1, погоджувався 

зі всіма клопотаннями сторони обвинувачення, у зв'язку з чим судовий розгляд був 

неповним, однобічним та упередженим, що призвело до порушення принципу 

змагальності. 

Незважаючи на неналежне повідомлення підзахисного про дату та час судових 

засідань, захисник не заперечував проти здійснення спеціального судового 

провадження. 

Крім того, в судових дебатах захисник Федчишин Г.С. зазначив, що йому 

важко висловити свою думку з приводу винуватості чи невинуватості ОСОБА_1, 

оскільки останнього немає в засіданні. Також просив, що якщо суд в нарадчій 

кімнаті дійде висновку про винуватість ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих 

злочинів, призначити покарання із застосуванням ст. 75 КК України. 

Також, захисник не зустрічався із ОСОБА_1 протягом досудового слідства та 

судового розгляду справи, не узгоджував з ним лінію захисту від обвинувачення, не 

вживав жодних заходів, направлених на захист обвинуваченого, не заявляв 

жодного клопотання під час досудового та судового слідства, фактично не 

здійснював захист від обвинувачення за вчинення, в тому числі і особливо тяжкого 

злочину. 

Наведене є істотним порушенням кримінального процесуального закону, 

порушенням права на захист, що перешкодило суду ухвалити законне і 

обґрунтоване судове рішення [175]. 

Отже, судова практика формує певні критерії оцінки ефективності захисту, що 

має сприяти підвищенню якості роботи захисників. Для ССП особливістю також є 

https://ligazakon.net/document/view/T012341?ed=2019_04_25&an=347
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те, що обвинувачений не контактує із захисником, а отже і не виявляє ініціативи у 

зверненнях до відповідних дисциплінарних органів щодо оцінки ефективності 

захисту, тому серед цих критеріїв відсутня важлива складова ‒ позиція самого 

підзахисного. 

З аналізу наведених та інших рішень з точки зору наслідків для 

обвинуваченого у ССП також виникає запитання, чи завжди йдеться саме про 

неефективний захист? Чи можливі випадки зловживання правами, наприклад, з 

метою отримання судового рішення на кшталт цитованого вище? І чи можна таку 

діяльність вважати зловживанням? Якщо, наприклад, скасування вироку з підстав 

порушення права на захист вигідне для обвинуваченого?  

У КПК України не сформульовано заборону зловживання процесуальними 

правами, як, наприклад, у ЦПК України (ст. 2, 44) та ГПК України (ст. 43), проте ця 

проблема визнана та досліджується головним чином у напрямі характеристики 

способів і ознак зловживань, критеріїв їх визначення. 

У спеціальній літературі процесуальні зловживання у юридичній практиці 

(різні процесуальні галузі) визначають як: 

– недобросовісне неодноразове подання клопотань, скарг та заяв (про відвід 

судді, слідчого, інших учасників процесу, про відкладення розгляду справи, щодо 

витребування документів, інших доказів, про забезпечення доказів, про виклик і 

допит свідків, залучення інших учасників процесу, проведення експертизи); 

– оскарження не оскаржуваних судових актів; 

– неподання або несвоєчасне подання доказів чи інших матеріалів на законну 

вимогу уповноважених суб’єктів; 

– неодноразове нез’явлення до суду з різних «поважних» причин; 

– затягування з ознайомленням із матеріалами справи; 

– повідомлення суду неправди у поясненнях сторін (не прямий виклад 

неправдивих фактів, а заперечення певних обставин, скеровування спору в іншу 

площину, висвітлення факту в іншому ракурсі); 

– безпідставне звинувачення про фальшування доказів; 
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– подання доказів – з якими не ознайомлена друга сторона – наприкінці 

судового розгляду (у випадку, якщо такі докази були отримані першою стороною 

значно раніше); 

– умисна доказова пасивність сторін [83, с. 293–294; 159, с. 119–124; 160, 

с. 32‒33]. 

Р.М. Білокінь зазначає, що зловживання процесуальним правом, здебільшого, 

розуміють або як недобросовісне використання суб’єктивного права, або як 

здійснення права всупереч його призначенню. Заслуговує підтримки 

характеристика зловживання правом як реалізація права всупереч його 

призначенню, адже термін «призначення права» є більш конкретизованим, ніж 

“добросовісність”, що сприяє зменшенню суб’єктивізму при кваліфікації діянь як 

зловживання правом. Втім, недоцільно ігнорувати і найбільш вживану в 

нормативних актах та поширену серед вчених характеристику зловживання правом 

як «недобросовісність здійснення права». А тому зловживання кримінальними 

процесуальними правами – це використання учасниками кримінального 

провадження кримінальних процесуальних прав всупереч їх призначенню, тобто 

недобросовісне їх здійснення для задоволення незаконних інтересів, чим 

спричиняється шкода кримінальним процесуальним правовідносинам. 

Процесуальне право має реалізовуватися з метою задоволення чи то власних, чи то 

представлених інтересів, які не суперечать інтересам, що охороняються законами 

України. Способи реалізації права всупереч його призначенню можуть бути 

різними.  

Основними ознаками зловживання кримінальними процесуальними правами є: 

невідповідність мети (цілі, наміру) здійснення процесуального права легітимному 

призначенню цього права, яке переслідував законодавець, наділяючи ним особу; 

спричинення шкоди кримінальним процесуальним правовідносинам, яка полягає в 

унеможливленні досягнення завдань кримінального провадження щодо швидкого 

та повного розслідування і судового розгляду [17, с. 21]. 
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Відповідно до статті ч. 3 6 ЄКПЛ, обвинувачений має право користуватись 

допомогою захисника, обраного на власний розсуд. Як було зазначено, у ССП 

захист у багатьох випадках здійснює захисник за призначенням. Отже, чи не є це 

порушенням права на захист у розумінні ЄКПЛ?  

Європейський суд сформулював правову позицію щодо цього питання у 

декількох рішеннях. Так, у справі «Вожигов проти Російської Федерації» 

Європейський Суд повторює, що підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції наділяє 

обвинуваченого правом на захист «за допомогою обраного на власний розсуд 

захисника». Незважаючи на важливість довірчих відносин між захисником і його 

клієнтом, право на вибір захисника не може вважатися абсолютним. Воно 

обов’язково піддається деяким обмеженням, коли мова йде про безкоштовну 

юридичну допомогу. Призначаючи адвоката, національні суди, звичайно, повинні 

враховувати побажання підсудного. Однак вони можуть і не враховувати ці 

побажання, якщо є істотні і достатні підстави вважати, що це необхідно в інтересах 

правосуддя (див. Рішення у справі «Круасан проти Німеччини» (Croissant v. 

Germany) від 25 вересня 1992 р Series A, N 237-В, §29) [32]. 

Такий підхід застосовується і у національній практиці: як убачається із рішень 

Європейського суду з прав людини, право кожного обвинуваченого на захист за 

допомогою самостійно обраного адвоката не є абсолютним («Мефтах і інші проти 

Франції» від 26 липня 2002 року; «Пакеллі проти Німеччини» від 25 квітня 1983 

року). Хоча, в принципі, вибір обвинуваченим захисника потрібно поважати 

(«Лагерблом проти Швеції» від 10 грудня 2002 року), але національні судові органи 

можуть  відхилити його кандидатуру, якщо існують  дійсні  і достатні 

підстави  вважати, що цього вимагають інтереси правосуддя («Мефтах і інші проти 

Франції» від 26 липня 2002 року; «Круассан проти  Німеччини» від 28 серпня 1992 

року). 

Зокрема, 31.07.2018 у судове засідання для участі у судових дебатах прибув 

лише один із чотирьох захисників обвинуваченого. Однак, і вказаний захисник 

самовільно залишив судове засідання до його завершення. 
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Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 52 КПК України, участь захисника у кримінальному 

провадженні щодо особливо тяжких злочинів  та щодо осіб, стосовно яких 

здійснюється спеціальне судове провадження є обов'язковою. 

Принцип забезпечення обвинуваченому права на захист є фундаментальним 

для кримінального процесу. 

Враховуючи, що захисник обвинуваченого самоусунувся від участі у судових 

дебатах, самовільно покинув судове засідання до його закінчення, що 

унеможливлювало подальший розгляд справи, суд забезпечив право 

обвинуваченого на захист, шляхом призначення захисника з Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві. 

Суд звертає увагу, що до призначення захисника з безоплатної вторинної 

правової допомоги обвинуваченому неодноразово пропонувалося, що у разі, якщо 

подальша участь у судовому провадженні захисників з Адвокатського об'єднання 

«АВЕР ЛЄКС» неможлива, обрати собі іншого захисника. 

Також роз'яснювалося, що якщо у кримінальному провадженні, де участь 

захисника є обов'язковою, прибуття в судове засідання захисника обраного 

обвинуваченим, протягом трьох днів неможливе, суд може відкласти судовий 

розгляд на необхідний для з'явлення захисника строк, або одночасно з 

відкладенням судового розгляду залучити захисника для здійснення захисту за 

призначенням (ч. 3 ст. 324 КПК України). 

Окрім цього, суд зауважує, що призначення захисника жодним чином не 

ускладнило чи унеможливило ефективний захист обвинуваченого, оскільки після 

залучення захисника для здійснення захисту за призначенням, судом було 

забезпечено одночасну участь в судових дебатах захисників обвинуваченого, що 

були вибрані ним на власний розсуд - адвокатів Байдика О.А. та Горошинського 

О.О. 

Захисники з Адвокатського об'єднання «АВЕР ЛЄКС» Сердюк В.А., 

Федоренко І.Л., Біленко Б.В. та Фозекош А.А. на неодноразові виклики суду для 

виступу у судових дебатах, у судові засідання так і не прибули. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_404/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#404
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2452/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2452
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Також, захисники не прибули в судове засідання для вирішення питання щодо 

їх заміни у відповідності до вимог ч. 2 ст. 54 КПК України [28]. 

У іншому судовому рішенні суд висловлює іншу позицію. 

Так, згідно ст. 48 КПК України захисник може у будь-який момент бути 

залученим підозрюваним, обвинуваченим, їх законними представниками, а також 

іншими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі 

у кримінальному провадженні. Захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим 

суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням у випадках та в порядку, 

визначених статтями 49 та 53цього  Кодексу. Статтею 49 КПК України визначено 

випадки залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням. 

Так, слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов`язані забезпечити участь 

захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо: 

1) відповідно до вимогам статті 52 цього Кодексу участь захисника є 

обов`язковою, а підозрюваний, обвинувачений не залучив захисника. 

Згідно із п. 8 ч. 2 ст.52, ч. 1 ст.297-3 КПК України якщо підозрюваний 

самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов`язаний вжити необхідних 

заходів для залучення захисника. 

Таким чином, Законом чітко визначено порядок та підстави для залучення 

захисника для участі у справі: самостійне залучення його підозрюваним, 

обвинуваченим, їх законними представниками, а також іншими особами за 

проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого до участі у кримінальному 

провадженні, або слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом лише у випадку 

коли участь захисника є обов`язковою, якщо підозрюваний самостійно не залучив 

такого захисника. 

Для останнього випадку необхідна сукупність подій (обставин) у виді 

обов`язковості участі захисника у провадженні та наявності в суб`єкта, що залучає 

захисника (слідчого, прокурора, слідчого судді, суду) даних про те, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_419/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#419
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_386/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#386
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_389/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#389
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_404/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#404
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4905/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#4905
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обвинувачений самостійно захисника не залучив, що в будь-якому випадку 

пов`язано з необхідністю висловлення вказаного самим обвинуваченим. 

Разом з тим, за відсутності даних про те, що обвинувачений самостійно 

захисника не залучав, що є істотним порушенням вимог Кримінального 

процесуального кодексу України, оскільки захисник залучений до участі у справі з 

порушенням вимог ст.48, 49,52, 297-3 КПК України та беззаперечно свідчить про 

те, що обвинувачений не обізнаний про наявність стосовного нього кримінального 

провадження. 

Фактично у справі приймає участь захисник залучений і здійснює свої 

повноваження на підставі доручення регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, який жодного разу не зустрічався та не спілкувався 

протягом досудового слідства зі своєю підзахисною, не мав жодного контакту з 

нею, не узгоджував з нею лінію захисту від обвинувачення, не вживав жодних 

заходів, направлених на її захист, фактично не здійснював захист від 

обвинувачення, а відтак не може реалізувати права особи, яку він захищає, що є 

грубим порушенням гарантії, що забезпечують права людини, закріплених 

Конвенцією. Так, у рішенні «Так Лус Домінгеш Феррейра проти Бельгії» ЄСПЛ 

зазначив, що, якщо судове засідання проходить за відсутності підсудного, це саме 

по собі не є порушенням статті 6 Конвенції. При цьому, у справі «Меденіца проти 

Швейцарії» Євросуд зазначив, що існування процедури заочного кримінального 

провадження не викликає заперечень за умови, що при цьому дотримуються 

гарантії, що забезпечують права людини, закріплені Конвенцією, до яких як вже 

зазначалось вище, належить безумовне право мати час і можливості, необхідні для 

підготовки свого захисту; захищати себе особисто чи використовувати юридичну 

допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або ‒ за браком достатніх 

коштів для оплати юридичної допомоги захисника ‒ одержувати таку допомогу 

безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя [296]. 

З мотивувальної частини цього рішення не можна зрозуміти чому суд пов’язує 

обізнаність обвинуваченого про кримінальне провадження із незалученням ним 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1
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захисника, тобто як можна зробити висновок про необізнаність обвинуваченого про 

кримінальне провадження якщо він не залучив захисника? Обвинувачений отримує 

повідомлення у встановлений законом спосіб, це не обов’язково пов’язано із 

залученням захисника.  

А також чому суд вважає, що порушенням права на захист є відсутність 

особистої ініціативи обвинуваченого у залученні захисника, адже для таких 

випадків і передбачено можливість призначення захисника, що також узгоджується 

з цитованими самим же цим судом рішеннями ЄСПЛ. Крім того, висновок про 

незалучення захисника самим обвинуваченим очевидний, адже у іншому разі 

залучений ним захисник брав би участь у провадженні. 

Непослідовною і суперечливою також убачається позиція суду про те, що 

захисник за призначенням не вживав жодних заходів, направлених на захист, 

фактично не здійснював захист від обвинувачення, адже у цій самій ухвалі 

зазначено, що захисник щодо призначення спеціального судового розгляду на 

підставі обвинувального акту, заперечував, вважає, що відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 

314 КПК України обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору, зауважив, 

що здійснює свої повноваження на підставі доручення регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. Він ніколи ОСОБА_1 не бачив, 

не спілкувався з нею, а тому не може висловлювати думки від імені обвинуваченої 

в судових засіданнях, не з`ясувавши попередньо з нею позицію, що є порушенням 

її права на захист [296]. 

У даному випадку позиція захисника є активною і такою, що відповідає 

інтересам обвинуваченого, тому немає підстав для висновку про відсутність 

захисту. 

Убачається, що здійснення захисту за призначенням не є порушенням права на 

захист і спірні ситуації тут будуть вирішуватись радше з позицій ефективності 

захисту, де, на нашу думку, потрібно орієнтуватись не тільки на процесуальну 

активність захисника, а й враховувати інші критерії, зокрема своєчасність, 

кваліфікованість, послідовність позиції, а головне ‒ відповідність дій захисника 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2394/ed_2019_10_31/pravo1/T124651.html?pravo=1#2394
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призначенню захисту: з’ясування обставин, які спростовують підозру чи 

обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність 

підозрюваного, обвинуваченого ‒ тобто інтересам підзахисного. 

ЄСПЛ сформулював правову позицію щодо ролі суду у забезпеченні права на 

захист і оцінки якості захисту [232]. 

Отже, для ССП, якщо підозрюваний, обвинувачений не контактує із 

призначеним захисником на суд покладається не тільки обов’язок щодо 

забезпечення права на захист, а й оцінка ефективності такого захисту. Крім 

зазначених вище обставин, суд, на нашу думку, крім оцінки дій сторони 

обвинувачення, також має приділити увагу діям захисника, які спрямовані на 

встановлення зв’язку із підзахисним для з’ясування його позиції щодо провадження 

та причин відсутності під час судового розгляду.  

У матеріалах правозастосовної практики у межах цього дослідження ми не 

виявили документів або посилань на те, що захисник за призначенням, який не має 

контакту з підзахисним здійснював спроби встановити такий зв’язок. Убачається, 

що висвітлення цих обставин у судових рішеннях сприяло б формуванню 

об’єктивної оцінки щодо справжньої позиції підозрюваного, обвинуваченого про 

його участь у провадженні. Незважаючи на те, що законодавець не покладає такого 

обов’язку на захисника, сам зміст захисту передбачає доцільність активності у 

цьому напрямі [346, с. 438‒442].  

Як зазачено в ухвалі Вищого атикорупційного суду, слідчий суддя не 

погоджується з доводами адвоката про процесуальну неможливість спростування 

стороною захисту факту ухилення від органу досудового розслідування, оскільки 

це є перекладенням обов`язку доказування. Дійсно, КПК України закріплено засаду 

диспозитивності, відповідно до якої сторони кримінального провадження є 

вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим 

Кодексом. Разом з тим, якщо не йдеться про підозру або обвинувачення (де 

встановлений однозначний і беззаперечний обов`язок доказування лише стороною 

обвинувачення), кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, 
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що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною 

захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими цим Кодексом. При чому сторони кримінального провадження 

мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших 

доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, 

передбачених цим Кодексом. За таких нормативних вимог, заперечуючи факт 

ухилення ОСОБА_1 від органу досудового розслідування, сторона захисту могла 

представити підстави тривалого проживання громадянина України ОСОБА_1 на 

території іншої держави. Однак, стверджуючи про виїзд за межі України в іншу 

державу на постійне місце проживання, сторона захисту не надає слідчому судді 

жодних документальних або формальних підстав, які б надавали йому право 

постійного проживання на території Республіки Кіпр (або іншої держави) [287]. 

Законодавець також передбачає, що якщо підстави для постановлення судом 

ухвали про спеціальне судове провадження перестали існувати, подальший 

судовий розгляд розпочинається спочатку згідно із загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом (ч. 4 ст. 323 КПК України). З буквального розуміння 

підстав для здійснення ССП убачається, що йдеться про випадки добровільної 

участі обвинуваченого у судовому засіданні або результативності його розшуку, 

затримання, екстрадиції.  

Проте, підстави для здійснення ССП потрібно розглядати ширше, ніж як 

тільки наслідок неприбуття обвинуваченого, зокрема як вчинення ним дій, 

передбачених ч. 2 ст. 297-1, оголошення у міждержавний та/або міжнародний 

розшук (що і передбачено у ч. 3 ст. 323 КПК України). 

Отже, підставами для здійснення судового розгляду спочатку є: 

‒ добровільне прибуття обвинуваченого для участі в судовому розгляді або 

його затримання, або у інший спосіб було забезпечено його участь у судовому 

розгляді; 

‒ припинення міжнародного розшуку;  
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‒ вилучення з ч. 2 ст. 297 КПК України складу злочину в учиненні якого 

обвинувачується особа або зміна обвинувачення в суді.  

Вказано на нормативну проблему, що стосується порядку здійснення 

досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим 

суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового 

розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового 

розслідування (СДР) та здійснення судового провадження, якщо підстави для 

постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження перестали 

існувати. Так, у випадку СДР законодавець визначає затримання або добровільне 

з’явлення підозрюваного, тобто забезпечення його фізичної присутності, як єдину 

підставу для припинення СДР та продовження досудового розслідування у 

звичайному порядку, а для ССП закріплює формулювання «якщо підстави для 

постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження перестали 

існувати…». У ч. 3 ст. 323 КПК України підстави для здійснення ССП визначені як 

здійснення кримінального провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій 

статті 297-1 цього Кодексу; повнолітній вік обвинуваченого, який переховується 

від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, з буквального розуміння 

цих положень убачається, що у разі, якщо перестала існувати одна або декілька з 

цих підстав, судовий розгляд має розпочинатись спочатку. Відомим прикладом є 

припинення міжнародного розшуку колишніх високопосадовців щодо яких 

здійснювалось СКП. Зважаючи на те, що припинення існування зазначених підстав, 

крім тієї, що обвинувачений «переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності» (при цьому припинення 

переховування може залежати або не залежати від волі обвинуваченого) не 

пов’язані з присутністю обвинуваченого, що і є визначальним для здійснення СКП, 

законодавча формула потребує коригування.  

Ч.4 ст. 323 КПК України потрібно викласти у такій редакції: 4. Якщо 

обвинувачений, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення 
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спеціального судового провадження, затриманий або добровільно з’явився до 

органу досудового розслідування, судовий розгляд розпочинається спочатку зі 

стадії підготовчого провадження згідно із загальними правилами, передбаченими 

цим Кодексом [352, с. 77‒81].  

Суд має надавати особливого значення охороні прав та законних інтересів 

обвинуваченого як учасника спеціального кримінального провадження 

забезпеченню повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб до 

обвинуваченої особи була застосована належна правова процедура в контексті 

приписів ст. 2 КПК України з дотриманням всіх загальних засад кримінального 

провадження з урахуванням особливостей, встановлених законом. Ці особливості 

вимагають від суду особливо критичної та прискіпливої оцінки доказів 

обвинувачення, тому до доказування у даному випадку висуваються підвищені 

вимоги. У випадку ССП законодавець передбачив обов’язок суду досліджувати всі 

надані докази (ч.2 ст. 349 КПК України). 

Як зазначають Л.Д. Удалова і Д.П. Письменний, здійснення спеціального 

судового провадження не може бути спрощеним. Частина 2 ст.349 КПК 

категорично визначає, що при проведенні такого провадження досліджуються всі 

надані докази. Тобто, суд не може визнати недоцільним дослідження тих чи інших 

доказів навіть у тому випадку, якщо захисник обвинуваченого не буде проти цього 

заперечувати. Щоб виключити інше тлумачення, вважаємо доцільним доповнити 

ч.3 ст.349 КПК положенням, що дана норма не застосовується при здійсненні 

спеціального судового провадження [280]. 

Незважаючи на однозначність правової вказівки, у судовій практиці існують 

випадки застосування цього положення із урахуванням обставин провадження.  

Наприклад, у вироку, постановленому за результатами ССП зазначено, що 

сторона захисту послалась на несправедливість судового розгляду, яка полягала у 

відмові в допиті значної частини ініційованих нею свідків, відмові в дослідженні 

важливих доказів. 
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Суд зауважує, що у даному кримінальному провадженні було допитано за 

клопотанням сторони обвинувачення, яке підтримала сторона захисту, 37 свідків; 

лише за ініціативою захисту додатково допитано 15 свідків та 2-х експертів; 

досліджені усі надані стороною захисту письмові, відео та аудіо докази, розглянуті 

усі заяви та клопотання захисників та обвинуваченого. 

Зокрема, задоволено клопотання про допит свідків …, однак, вказані свідки на 

багаторазові виклики до суду не прибули, інформації про поважність причин своєї 

неявки до суду не надали, як і не скористалися наданою судом можливістю надати 

показання шляхом відеоконференцзв'язку. 

Таким чином, на думку суду, стороні захисту була надана реальна можливість 

надати докази та обґрунтувати усі аргументи, які вона вважала важливими для 

справи. 

Лише у тих випадках коли, клопотання сторони захисту були спрямовані на 

повторне дослідження обставин, які вже були у повній мірі досліджені судом, 

зокрема, про допит свідків щодо обставин, які вже повідомили інші свідки, а також 

коли клопотання захисту були спрямовані не на реалізацію права спростувати 

обвинувачення, а подані з метою унеможливити виконання судом функції 

правосуддя та ухвалення судового рішення у справі, суд відмовляв у їх 

задоволенні. 

Суд враховував, що передбачене ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод право особи на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку кореспондується з обов'язком добросовісно 

користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, 

що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним 

законом заходи для скорочення періоду судового провадження (рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Юніон Еліментарія Сандерс проти 

Іспанії» від 7 липня 1989 року) [28]. 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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Висновки до розділу 4 

1. Вказівка про обвинуваченого як учасника підготовчого засідання, без 

зазначення випадку застосування процедури in absentia, створює підстави для 

неоднакового застосування цієї норми та свідчить про її неузгодженість з іншими 

нормами КПК України, зокрема тими, що регулюють порядок здійснення згаданої 

процедури.  

2. За результатами вивчення емпіричних даних встановлено, що поряд з 

практикою розгляду питання про здійснення спеціального судового провадження 

на стадії підготовчого провадження суди також розглядають питання про 

здійснення спеціального судового провадження під час судового розгляду, що 

наразі і передбачено ст. 323 КПК України.  

3. Зважаючи на характер завдань підготовчого провадження та судового 

розгляду, доведено доцільність розгляду клопотання про здійснення спеціального 

судового провадження під час підготовчого провадження. Запропоновано ч. 2. 

ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: 2. Підготовче судове засідання 

відбувається за участю прокурора, обвинуваченого (крім випадків клопотання 

прокурора про здійснення спеціального судового провадження) … 

Задля узгодження змісту правової норми, потрібно також у числі рішень, які 

можуть бути прийняті у підготовчому судовому засіданні передбачити рішення про 

здійснення спеціального судового провадження, додавши п.7 до ч.3 ст. 314 КПК 

України у такій редакції: 7) призначити спеціальне судове провадження. 

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

розгляду, потрібно зазначити про клопотання прокурора про здійснення 

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

доповнити положенням наступного змісту: 4) … здійснення спеціального судового 

провадження. Відповідні законодавчі пропозиції було підтримано усіма 

респондентами, які були опитані під час підготовки дисертаційного дослідження.  

У підготовчому провадженні суд вживає заходів щодо забезпечення прав 

обвинуваченого зокрема шляхом повідомлення обвинуваченого про кримінальне 
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провадження за допомогою викликів у порядку, передбаченому ст. 297-5 КПК 

України. 

4. Визначено типові недоліки змісту клопотань, що впливають на результат їх 

розгляду (відмова у здійсненні спеціального судового провадження): недостатня 

інформація про дії, які вживались з метою повідомлення обвинуваченого про 

кримінальне провадження; відсутність посилання на документи і дані, які свідчать 

про перебування особи за межами України, на непідконтрольній території; 

посилання на здійснення спеціального досудового розслідування як підставу для 

здійснення спеціального судового провадження (суд не дає оцінку обґрунтованості 

ухвал слідчих суддів про здійснення спеціального досудового розслідування); 

посилання на ухвали про дозвіл на затримання з метою приводу до зали судових 

засідань для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою, як підставу для здійснення спеціального судового провадження. 

5. Узагальнення судової практики показало, що суди, відмовляючи у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального судового провадження 

переважно зазначають, що прокурором не надано належних доказів про: 

переховування обвинуваченого з метою ухилення від кримінальної 

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

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

6. Документами, які підтверджують обізнаність обвинуваченого про 

кримінальне провадження, можуть бути: заява про допуск захисника до участі у 

кримінальному проваджені та інші документи, що підтверджують спілкування 

підозрюваного, обвинуваченого із захисником, слідчим прокурором, показання 

осіб, які контактують з обвинуваченим щодо кримінального провадження.  

5. Аналіз нормативного регулювання та правозастосовної практики свідчить, 

що особливостями порядку здійснення спеціального судового провадження є: 

1) повнолітній вік обвинуваченого; вчинення ним злочину, передбаченого ч. 2 

ст. 297-1 КПК України; переховування обвинуваченого від органів слідства і суду з 

метою ухилення від кримінальної відповідальності; оголошення у 
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міждержавний/міжнародний розшук; 2) вимоги до прокурора та порядок дій суду: 

подання клопотання прокурором; надання матеріалів, про те, що обвинувачений 

знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження; 

постановлення ухвали стосовно обвинуваченого (обвинувачених) щодо якого 

(яких) існують підстави для здійснення спеціального судового провадження; 

3) обов’язкова участь захисника; 4) порядок інформування обвинуваченого про хід 

і результати спеціального судового провадження: надсилання повісток про виклик 

за останнім відомим місцем його проживання чи перебування; надсилання 

захиснику процесуальних документів, які підлягають врученню обвинуваченому; 

публікація інформації у ЗМІ загальнодержавної сфери розповсюдження про 

повістки і процесуальні документи; 5) презумпція обізнаності у разі дотримання 

вимог щодо повідомлення обвинуваченого, який ухиляється від отримання 

повідомлення; 6) можливість судового розгляду у одному кримінальному 

провадженні за наявності у такому провадженні інших обвинувачених за 

клопотанням прокурора; 7) порядок дій суду у разі, якщо підстави для спеціального 

судового провадження перестали існувати: подальший судовий розгляд 

розпочинається спочатку; 8) обов’язковість дослідження всіх наданих доказів.  

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

розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій 

статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in 

absentia), крім неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик слідчого, 

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

поважної причини більш як два рази) (спеціальне судове провадження) та 

оголошений у розшук та виконуються дії щодо його здійснення. 

6. Проблеми участі захисника у спеціальному судовому провадженні 

розглянуті у контексті типових процесуальних ситуацій: 1) обвинувачений 

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

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

3) захисника було призначено і він не має зв’язку з обвинуваченим. У двох перших 
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випадках проблемним є питання обсягу прав обвинуваченого, які можуть бути 

реалізовані через захисника, а у третьому, крім цього, існує проблема визначення 

загальної стратегії захисту і її узгодженості з інтересами обвинуваченого.  

7. Вивчення процесуальних документів (скарги, заяви, клопотання, ухвали, 

вироки) у спеціальному кримінальному провадженні, показало, що захисники 

переважно посилаються на наступні обставини: безпідставність здійснення 

спеціального судового провадження (необізнаність підзахисного про кримінальне 

провадження), вина підзахисного не доведена (адже мотив і умисел на учинення 

злочину неможливо встановити, зважаючи на те, що вони є суб’єктивними 

ознаками, а підзахисний жодного разу не був допитаний у кримінальному 

провадженні), недопустимість та неналежність доказів сторони обвинувачення 

(зазвичай, шляхом вказівки на процесуальні порушення). 

8. Вказано на недосконалість законодавчого регулювання ситуації, якщо 

підстави для постановлення судом ухвали про спеціальне судове провадження 

перестали існувати, оскільки фактичний зміст таких підстав ширший, ніж випадки 

добровільної участі обвинуваченого у судовому засіданні або результативності 

його розшуку, затримання, екстрадиції, які і є дійсними підставами для судового 

розгляду спочатку.  

Тому, ч. 4 ст. 323 КПК України запропоновано викласти у такій редакції: 

4. Якщо обвинувачений, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу 

про здійснення спеціального судового провадження, затриманий або добровільно 

з’явився до органу досудового розслідування, судовий розгляд розпочинається 

спочатку зі стадії підготовчого провадження згідно із загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом.  
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РОЗДІЛ 5  

СУДОВІ РІШЕННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОВАДЖЕННІ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ 

ЇХ ОСКАРЖЕННЯ 

 

5.1. Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні 

 

Необхідність дослідження питання судових рішень у СКП зумовлена його 

специфікою, що передбачає можливість постановлення судових рішень, які не 

можуть бути постановлені у інших видах проваджень. Незважаючи на те, що до 

таких рішень висуваються ті самі вимоги, що й до будь-яких інших, зміст судових 

рішень у ССП визначається специфікою процедури in absentia.  

Отже, для всебічного розуміння проблеми потрібно охарактеризувати загальні 

вимоги до судових рішень та визначити їх особливості у СКП. 

Відповідно до ст. 369 КПК України, судове рішення, у якому суд вирішує 

обвинувачення по суті, викладається у формі вироку. Судове рішення, у якому 

слідчий суддя, суд вирішує інші питання, викладається у формі ухвали. Суд 

касаційної інстанції у випадках, передбачених КПК України, приймає постанови.  

У КПК України не передбачено поняття судового рішення. У науковій 

літературі його визначають як: 

‒ акт судової влади, правозастосовний акт, постановлений іменем України, 

оформлений у виді процесуального документу, яким владно підтверджується 

наявність чи відсутність спірного правовідношення, в результаті якого воно 

перетворюється у безспірне на підставі встановлених у судовому засіданні 

фактичних обставин справи [19, с. 194];  

‒ вид правозастосовного акту слідчого судді, суду, судді (у тому числі судді-

доповідача), суду присяжних, який має державно-владний, владно-розпорядчий та 

загальнообов’язковий характер, прийнято у встановленій законом формі (ухвали, 
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постанови, вироку, поданні), пов’язаний з вирішен-ням правових питань, що 

виникають у судовій діяльності та містить владні приписи щодо вчинення певних 

правових дій чи настання певних правових наслідків [47, c. 19]; 

‒ акти правосуддя, акти застосування норм матеріального права (закону 

України про кримінальну відповідальність) в особливій процесуальній формі 

(встановленій кримінальним процесуальним законом), тобто оформлене 

відповідним чином правове владне рішення уповноваженого органу (суду), 

посадової особи (судді, слідчого судді) по суті кримінального провадження 

(наявності чи відсутності події кримінального правопорушення та вини особи у 

його вчиненні), а також щодо встановлення (зміни, скасування) прав і обов’язків 

(повноважень) персоніфікованих учасників кримінальних процесуальних відносин 

для вирішення конкретних питань у сфері кримінального провадження [256, с. 7]. 

Мета судового рішення полягає у тому, що будь-яке судове рішення за 

наслідками розгляду справи покликане внести юридичну визначеність у спірні 

правовідносини – зокрема надати захист правам чи інтересам сторони, якщо їх 

порушила, не визнала або оспорила інша сторона. Водночас метою судового 

рішення є не лише вирішення певного спору через надання сторонам юридичної 

визначеності у їхніх правовідносинах, але часто також установлення судової 

практики, яка може попередити виникнення інших спорів та забезпечити суспільну 

гармонію [181, с. 11].  

Х.Р. Тайлієва визначає ознаки, які характеризують судові рішення у 

кримінальному провадженні: 

виникають як наслідок кримінально-правового спору сторони обвинувачення 

та захисту;  

в них від імені України здійснюється індивідуальне регулювання суспільних 

відносин, створюється правова основа для функціонування відповідних 

матеріальних і процесуальних правових норм, які застосовуються судом у 

кримінальному процесі;  
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ухвалюються виключно судами на основі норм кримінального процесуального 

права та ряду інших галузей права;  

їх юридична сила, як правило, поширюється виключно на учасників спору; 

є засобом реалізації норм матеріального права, насамперед, закону України 

про кримінальну відповідальність (кримінального закону);  

їх структура і порядок ухвалення чітко визначені в кримінальному 

процесуальному законодавстві;  

мають державно-владний характер, є обов’язковими для виконання усіма 

суб’єктами, яким вони адресовані;  

наділені законною силою, тобто є стабільними та такими, обов’язковість 

виконання яких забезпечена законом; 

є виключними, тобто їх неможливо повторно ініціювати та ухвалити, повторно 

розглянути справу, в якій постановлене відповідне рішення, без його скасування; 

мета судових рішень полягає у: а) процесуальному оформленні і фіксуванні 

волі суду, спрямованій на вирішення спору між сторонами; б) охороні прав, свобод, 

законних інтересів учасників державно-суспільних відносин між сторонами і тим 

самим у захисті норм права, на основі яких виникли правовідносини; в) здійсненні 

виховної функції правосуддя; г) забезпеченні примусового виконання приписів, що 

містяться у рішенні; 

мають преюдиціальний характер: факти, встановлені під час розгляду 

кримінальної справи і закріплені у вироку, ухвалі чи постанові суду, повторно в 

іншій справі (цивільній, адміністративній, кримінальній справі), не 

встановлюються. Преюдиціальність (від. лат. praejudicium) – правило, згідно з яким 

суд, що виніс рішення, після того як це рішення набуло чинності (законної сили), 

не має права знову встановлювати факти або правовідносини, стосовно яких воно 

було винесено [256, с.28‒29]. 

Ю.М. Грошевий зазначає, що рішення, будучи за своєю природою 

інформаційним документом (актом), приймається в результаті різноманітної та 

складної оцінки суддями достовірності різних видів інформації, тих правових, 
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етичних знань та знань про конкретні обставини події злочину, що мають бути 

закріплені в їх рішенні. … Прийняття суддею рішення включає в себе розумове 

перетворення трьох «блоків» знання: системи правових і етичних знань; знань, 

отриманих в результаті суспільно-політичного, професійного, життєвого досвіду; 

знань, набутих під час судового розгляду (знань про фактичні обставини, що 

підлягають доказуванню у кримінальному процесі) [45, с. 27]. 

Загальними (спільними для всіх) вимогами до судових рішень законодавець 

визначає їх законність, обґрунтованість, вмотивованість.  

Узагальнення та рекомендації щодо критеріїв якості судових рішень, 

тлумачення понять, правових позицій ЄСПЛ, сформульовано у спеціальній 

літературі. 

Судове рішення є законним, якщо воно ухвалене судом відповідно до норм 

матеріального права з дотриманням норм процесуального права. Це випливає з 

конституційного принципу законності (пункт 1 частини третьої статті 129 

Конституції України) [106, с. 32‒33, 35, 36]. 

Дотримання законності судового рішення оцінюється за трьома критеріями: 1) 

чи застосував суд закон, який слід було застосувати до відповідних правовідносин 

(необхідний закон)? 2) чи не застосував суд закон, який не врегульовує відповідних 

правовідносин (зайвий закон)? 3) чи правильно суд витлумачив закон? [106, с. 

32‒33, 35, 36]. 

Правосудність – основний критерій якості судового рішення, порушення якого 

є підставою для скасування чи зміни судового рішення судом вищої інстанції. 

Правосудність поєднує в собі дві вимоги – обґрунтованість (стосується питань 

факту) та законність (стосується питань права) [106, с. 32‒33, 35, 36]. 

Обґрунтованим є судове рішення, якщо воно ухвалене судом на підставі 

обставин у судовій справі, які повно і всебічно з’ясовані на основі доказів, що були 

досліджені судом. Таким чином, обґрунтованим визнається судове рішення, в 

якому повно відображені обставини, що мають значення для цієї справи чи для 

вирішення певного процесуального питання, висновки суду про встановлені 
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обставини є вичерпними, відповідають дійсності та підтверджуються належними і 

допустимими доказами [106, с. 35].  

О.М. Дроздов вказує, що ЄСПЛ запровадив власні критерії обґрунтованості 

судових рішень. А саме, відповідно до усталеної практики, що відбиває принцип, 

пов’язаний з належним відправленням правосуддя, у рішеннях судів повинні бути 

належним чином викладені аргументи, на яких вони засновані [370]. Головним 

чином обґрунтовані рішення необхідні, щоб продемонструвати сторонам, що вони 

почуті, тим самим сприяючи їх більшій готовності прийняти винесене рішення. 

Крім того, вони зобов’язують суддів будувати обґрунтування на об’єктивних 

аргументах, а також забезпечують права сторони захисту. Проте, обсяг обов’язку 

обґрунтовувати рішення варіюється в залежності від його характеру і повинен 

визначатися з урахуванням обставин справи [371]. Хоча суди не зобов’язані давати 

докладну відповідь на кожен представлений аргумент [372], однак з рішення 

повинно бути очевидним, що всі суттєві питання справи було розглянуто [368]. 

Національні суди повинні достатньо чітко викладати мотивування свої рішення, 

щоб дозволити будь-якій стороні ефективно здійснити право на оскарження [369]. 

Зазначені критерії обґрунтованості судових рішень у поєднанні з тими вимогами, 

які ставляться до кримінальних процесуальних рішень КПК створюють своєрідний 

концепт якості кримінальних процесуальних рішень, який імпліцитно виражений у 

належній правовій процедурі [51, с. 97‒98]. 

Від обґрунтованості судового рішення, як складової правосудності, необхідно 

відрізняти вмотивованість судового рішення, що забезпечується мотивувальною 

частиною у кожному письмовому судовому рішенні, а також оголошенням мотивів, 

з яких суд дійшов свого висновку, в усній ухвалі чи постанові. Вмотивованість 

судового рішення означає наведення у судовому рішенні пояснень (мотивів), чому 

суд вважає ту чи ту обставину доведеною чи недоведеною, чому суд врахував одні 

докази, але не взяв до уваги інших доказів, чому обрав ту чи ту норму права 

(закону), а також чому застосував чи не застосував встановлений нею той чи той 
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юридичний наслідок. Кожен доречний і важливий аргумент особи, яка бере участь 

у справі, повинен бути проаналізований і одержати відповідь суду [106, с. 35].  

За результатами опрацювання практики ЄСПЛ О. Калачова зазначає, що 

судове рішення є вмотивованим за наступних умов. 1. У рішенні вмотивовано 

питання факту та права, проте обсяг умотивування може варіюватися залежно від 

характеру рішення та обставин справи. 2. У рішенні містяться відповіді на головні 

аргументи сторін. 3. У рішенні чітко та доступно зазначені доводи і мотиви, на 

підставі яких обґрунтовано позицію суду, що дає змогу стороні правильно 

аргументувати апеляційну або касаційну скаргу. 4. Рішення є підтвердженням того, 

що сторони були почуті судом. 5. Рішення є результатом неупередженого вивчення 

судом зауважень, доводів та доказів, що представлені сторонами. 6. У рішенні 

обґрунтовано дії суду щодо вибору аргументів та прийняття доказів сторін. Пункт 1 

ст. 6 Конвенції не вимагає від національного суду детальної відповіді на кожний 

аргумент сторін, проте важливість аргументів оцінюється з урахуванням обставин 

конкретної справи [76, с. 82]. 

У Висновку № 11 (2008) Консультативної ради європейських суддів щодо 

якості судових рішень у викладі підстав для прийняття рішення вказано, що 

необхідно дати відповідь на аргументи сторін, тобто на кожен окремий пункт 

вимог та на аргументи захисту (38); обов’язок судді наводити підстави для своїх 

рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на 

підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов’язку може змінюватися 

залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав 

людини очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може 

наводити кожна зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та 

доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки та 

представлення рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматися принципу 

справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя справді 

дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд (40) [29]. 
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Я. Берназюк визначаючи критерії вмотивованості судового рішення пропонує 

наступні висновки [15]. 

Мотивованість судового рішення забезпечує: 1) реалізацію засадничих 

принципів правосуддя, включаючи принцип верховенства права, змагальності 

учасників справи, офіційності з’ясування обставин справи та ін.; 2) дотримання 

основоположних прав та інтересів людини та громадянина у сфері правосуддя; 3) 

можливість здійснення судового контролю за законністю та обґрунтованістю 

рішень судів попередніх інстанцій; 4) можливість здійснення громадського 

контролю за якістю судових рішень, проведення їх моніторингу та суспільного 

обговорення; 5) захист людини та громадянина, інших учасників правовідносин від 

свавілля судової влади [15]. 

Відсутність належної мотивованості судового рішення може призвести до 

настання наступних негативних наслідків: 1) для учасників справи: порушення 

права на справедливе і неупереджене вирішення спору та прийняття, відповідно, 

правосудного рішення; недотримання конституційних принципів правосуддя; 2) 

для судді: скасування його рішення судом вищої інстанції або встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні конкретної справи судом; 

застосування до судді заходів дисциплінарного стягнення; зниження недовіри до 

судової системи зі сторони суспільства [15]. 

Ознаками (критеріями) мотивованого судового рішення є: 

1) дотримано чітку структурованість рішення, послідовність викладення 

обставин справи, доводів учасників, доказів та норм права, на які вони 

посилаються, та з урахуванням яких встановлені дійсні обставини справи, 

2) мотивувальна частина містить усі складові елементи визначені 

процесуальним законодавством з урахуванням судової інстанції (обставини, 

встановлені судом та зміст спірних правовідносин; докази, мотивована оцінка 

кожного аргументу; норми права, які застосував суд, та мотиви їх застосування; 

норми права, на які посилалися сторони, які суд не застосував, та мотиви їх 
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незастосування тощо); 3) у мотивувальній частині зазначено правове 

обґрунтування висновків суду з посиланням на конкретні докази, прийняті судом; 

4) резолютивна частина містить висновки, які логічно слідують з мотивів, описаних 

у мотивувальній частині, є чітко сформульованими відносно кожної позовної 

вимоги (вимоги апеляційної чи касаційної скарги) [15]. 

Вивчення судової практики СКП показало, що сторони у і суд у спірних 

питаннях щодо відповідності судових рішень вимогам законності, обґрунтованості 

і вмотивованості керуються практикою ЄСПЛ, Висновком № 11 (2008) 

Консультативної ради європейських суддів щодо якості судових рішень, у якому 

наголошується, що вона є основним компонентом якості правосуддя, інших 

нормативних документів [29]. 

Аналіз правозастосовної практики і нормативного регулювання показав, що на 

стадії судового розгляду у СКП можуть бути ухвалені наступні рішення: 

підготовче провадження про: здійснення ССП, закриття кримінального 

провадження, повернення обвинувального акту, відкладення судового засідання, 

рішення, пов’язані з підготовкою до судового розгляду (наприклад, з метою 

виклику обвинуваченого у порядку ст. 297-5 КПК України);  

судовий розгляд: зупинення провадження, зміна порядку судового розгляду, 

вирок, закриття кримінального провадження; 

апеляційна інстанція: рішення щодо прийняття, залишення без руху, 

повернення апеляційної скарги, рішення про відмову у відкритті провадження та 

результатів апеляційного провадження; 

касаційна інстанція про: відкриття касаційного провадження, залишення 

скарги без руху, повернення та результатів касаційного провадження про: 

залишення судових рішень без змін, а касаційної скарги – без задоволення, 

скасування судових рішень та призначення нового розгляду в суді першої чи 

апеляційної інстанції; скасування судових рішень та закриття кримінального 

провадження; зміну судових рішень. 
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Наведений перелік не є переліком усіх судових рішень, які можуть бути 

постановлені, а включає ті, що ухвалюються/можуть бути ухвалені у ССП.  

Законодавець поширює загальні вимоги щодо змісту і процесуального порядку 

постановлення судових рішень на СДР та СПП, проте, для процедури ухвалення та 

змісту деяких рішень встановлює певні особливості. Це стосується порядку 

розгляду клопотання про здійснення СДР та ССП, застосування запобіжного заходу 

за відсутності підозрюваного, вироку за результатами ССП. Практична реалізація 

встановлених вимог та особливостей визначають зміст судового рішення.  

Питання, що стосуються змісту, порядку розгляду і ухвалення рішень про 

здійснення СДР та ССП розкрито у відповідних підрозділах, тому тут ми 

зосередимо увагу на окремих проблемах постановлення ухвали про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ч.6 ст. 193 КПК 

України та поставлення вироку за результатами ССП. 

Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що 

підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук [323].  

У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з 

часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю 

підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який 

запобіжний захід, про що постановляє ухвалу [323]. 

У судовій практиці поширеним є одночасне подання слідчим, прокурором 

клопотання про надання дозволу на затримання обвинуваченого з метою його 

приводу та застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. У таких випадках слідчий суддя, суд приймає рішення відповідно до 

ст. 189 КПК України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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Отже, в судовій ухвалі має бути відображено фактичні дані щодо зазначених 

обставин. Для СКП такими обставинами є переховування підозрюваного, 

обвинуваченого від органів досудового розслідування та/або суду та оголошення 

його у міжнародний розшук. Інші ризики, зазначені у ст. 177 КПК України також 

можуть існувати у випадку переховування підозрюваного, обвинуваченого, про що 

мають свідчити обставини провадження.  

Ми вже звертали увагу на недосконалість законодавчої формули 

«переховування підозрюваного, обвинуваченого з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності», що є актуальним і для даного випадку. Також було 

сформульовано бачення щодо обставин, які свідчать про переховування 

підозрюваного, обвинуваченого. Проблеми здійснення міжнародного розшуку було 

розкрито у відповідному підрозділі, проте тут окрему увагу хотілося б приділити 

відображенню у судовому рішенні фактичних даних, що підтверджують 

оголошення та здійснення міжнародного розшуку.  

Як приклад можна навести наступне судове рішення [289].  

Як визначено ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути 

клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та 

обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, 

лише у разі, якщо, прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 

цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у 

міжнародний розшук [289]. 

З огляду на вказане, для вирішення об'єктивної можливості розгляду 

клопотання та вирішення питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою за відсутності ОСОБА_5, в даному випадку першочерговим є 

встановлення обставин щодо оголошення підозрюваного в міжнародний розшук 

[289]. 

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів, постановою слідчого у 

кримінальному провадженні від 10 вересня 2015 року, підозрюваного ОСОБА_5 

оголошено у міжнародний розшук, який доручено СБ України [289]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1349/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1349
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1349/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1349
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Відповідно до доданої до матеріалів клопотання Картки на особу, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, та яка підозрюється у їх вчиненні, що є додатком 4-а 

до п. 2.2 Положення «Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових 

розслідувань», затвердженого наказом Генерального прокурора України № 69 від 

17.08.2012 року, відомості про оголошення ОСОБА_5 у розшук внесено до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 року [289]. 

Як вбачається з наявної в матеріалах кримінального провадження постанови 

від 10.09.2015 року про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного 

ОСОБА_5, зазначена постанова прийнята до виконання старшим інспектором з 

особливих доручень Робочого апарату Укрбюро Інтерполу 10.09.2015 року, про що 

на вказаній постанові проставлено відповідну відмітку про отримання [289]. 

Стаття 281 КПК України, врегульовуючи питання прийняття 

слідчим/прокурором рішення щодо розшуку особи, не регламентує категорії такого 

розшуку, а також не містить припису щодо настання моменту оголошення особи у 

міжнародний розшук. Вона не встановлює умови оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук, а відповідно і процесуальний статус особи, як оголошеної у 

міжнародний розшук. У цьому розумінні приписи ст. 281 КПК України мають 

бланкетний характер. Отже, для визначення процесуального статусу особи, 

оголошеної у міжнародний розшук, на якому законодавець наголосив у ч.6 ст. 193 

КПК України, як єдиної підстави для розгляду клопотання про обрання їй 

запобіжного заходу, слід звертатися до інших нормативних актів [289]. 

Відповідно до позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ), з цього приводу, яка міститься у п.6 

роз'яснень (лист №511-550/0/4-13 від 04.04.2013), відповідно до яких слідчий суддя, 

суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності 

підстав, передбачених статтею 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, 

обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч.6 ст.193 КПК) [289]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1349/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1349
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
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Обов'язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у 

міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав 

клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними 

відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо) [289]. 

З згаданого листа ВССУ однозначно випливає, що підозрюваним, якого 

оголошено у міжнародний розшук (у розумінні ч.6 ст.193 КПК) слід вважати 

виключно особу, яка перебуває у міжнародному розшуку і це підтверджується 

відповідними довідками та витягами із бази даних Інтерполу [289]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 281 КПК України, про оголошення розшуку виноситься 

окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в 

постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення 

приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань [289]. 

Відповідно до п/п.14 п.2.1 та п/п.7 п.3.1 Положення «Про порядок ведення 

ЄРДР» до ЄРДР вносяться відомості лише про «оголошення розшуку 

підозрюваного» протягом 24 годин з моменту винесення прокурором або слідчим 

відповідної постанови. Про категорію розшуку у цьому Порядку не йдеться. Отже 

внесення відомостей до ЄРДР про оголошення розшуку підозрюваного є внесенням 

інформації лише про прийняття прокурором/слідчим такої постанови [289]. 

Це не є оголошенням підозрюваного у міжнародний розшук, і не має 

наслідком набуття особою статусу міжнародно розшукуваної, оскільки для цього 

потрібно додатково здійснити визначений перелік адміністративних дій, 

спрямованих на досягнення результату у вигляді оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук [289]. 

За п.4.3 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами 

можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні 

злочинів, затвердженої спільним наказом МВС, ГПУ, СБУ, ДМСУ, ДПАУ, 

Державного комітету у справах охорони державного кордону України, 

міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України підлягають 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1491/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#1491
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2143/ed_2018_03_22/pravo1/T124651.html?pravo=1#2143
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особи, які виїхали за межі України і ухиляються від кримінальної відповідальності 

та відбуття покарання [289]. 

Пункт 4.4 Інструкції встановлює, що підставою для міжнародного розшуку 

громадян України є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. Отже, 

находження запиту від правоохоронного органу до НЦБ є лише підставою для 

розпочатку процедури підготовки оголошення міжнародного розшуку 

підозрюваного [289]. 

Згідно з п.4.6 цієї Інструкції, НЦБ Інтерполу вивчає одержані від 

правоохоронного органу матеріали, при потребі запитує в ініціатора додаткові 

відомості і, за прийнятими Інтерполом правилами, надсилає запит до Генерального 

секретаріату Інтерполу або в Національне центральне бюро Інтерполу відповідної 

країни [289]. 

З цієї Інструкції випливає, що оголошення підозрюваного у міжнародний 

розшук є факт включення особи до баз даних розшукуваних осіб Інтерполу. Згідно 

з п.1.13 Інструкції НЦБ може відмовити у виконанні запиту, зокрема через 

оформлення запиту з порушенням вимог даної Інструкції. Отже, міжнародний 

розшук відбувається лише після опрацювання НЦБ матеріалів, направлення їх до 

Генсекретаріату Інтерполу [289]. 

Інструкцією з організації розшуку обвинувачених, підсудних, осіб, які 

ухиляються від відбування кримінального покарання, безвісно зниклих осіб та 

встановлення особи невпізнаного трупа, затвердженою наказом МВС України від 

05.01.2005 № Здск визначено міжнародний розшук як комплекс розшукових, 

інформаційно-довідкових та інших заходів, що здійснюється Національним 

центральним бюро Інтерполу [289]. 

Отже, під оголошенням особи у міжнародний розшук слід вважати комплекс 

заходів, які здійснюють правоохоронні органи інших держав, тобто перебування 

особи у такому розшуку [289]. 

Убачається, що мотиваційна частина цитованої ухвали є вдалим прикладом 

відображенні у судовому рішенні оцінки судом дотримання вимог стороною 
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обвинувачення щодо оголошення і здійснення міжнародного розшуку. Ці 

положення є актуальними не тільки для ухвали про застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, а й для інших судових рішень, для постановлення яких має 

значення встановлення факту оголошення міжнародного розшуку.  

Винятковою для кримінального процесу, такою, що може бути винесена тільки 

у СКП є ухвала про здійснення СДР та СКП. Їх зміст і вимоги до розгляду були 

окремо досліджені у відповідних підрозділах. 

У ч. 5 ст. 374 КПК України передбачено, що у разі ухвалення вироку за 

наслідками кримінального провадження, у якому здійснювалося спеціальне 

досудове розслідування або спеціальне судове провадження (in absentia), суд 

окремо обґрунтовує, чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі 

передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи 

обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням встановлених 

законом особливостей такого провадження. 

Зі змісту норми убачається, що законодавець передбачив таку вимогу для 

випадків, коли у кримінальному провадженні здійснювалось СДР або ССП. Тобто, 

вимога з’ясування зазначених обставин обов’язкова і у випадках, якщо у 

кримінальному провадженні застосовувалась одна зі спеціальних процедур. 

Іншими словами, якщо у провадженні здійснювалось СДР, а судовий розгляд 

відбувався у загальному порядку (за присутності обвинуваченого), то у вироку суд 

зобов’язаний обґрунтувати чи були здійснені стороною обвинувачення всі можливі 

передбачені законом заходи щодо дотримання прав підозрюваного чи 

обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя з урахуванням особливостей 

глави 24-1 КПК України. Такий висновок кореспондується із положеннями, що 

регламентують дії органу досудового розслідування, суду у випадку забезпечення 

участі підозрюваного, обвинуваченого у провадженні.  

Якщо досудове розслідування здійснювалось у загальному порядку, а судовий 

розгляд за процедурою in absentia, то у вироку суд має обґрунтувати які заходи 
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вживались стороною обвинувачення щодо дотримання прав підозрюваного чи 

обвинуваченого на захист та доступ до правосуддя під час ССП, адже для 

загального порядку досудового розслідування особливостей його здійснення не 

передбачено.  

Вивчення вироків, винесених за процедурою in absentia показало, що суди не 

завжди приділяють належну увагу цим обставинам, що потрібно вважати суттєвим 

недоліком, а у деяких випадках невиконанням вимог КПК України.  

Декілька прикладів з судової практики.  

У вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області 

зазначено, що оскільки ОСОБА_2 обвинувачувався у вчиненні злочинів, 

зазначених у частині 2 статті 297-1 КПК України, оголошений у міждержавний 

розшук, знав про розпочате кримінальне провадження, однак переховувався від 

суду на території Російської Федерації, судовий розгляд у кримінальному 

провадженні здійснювався за відсутності обвинуваченого (in absentia). Про час та 

місце проведення судового розгляду обвинувачений повідомлявся належним 

чином, а саме через ЗМІ в газеті «Урядовий кур`єр» [27]; у іншому вироку згадане 

обґрунтування обмежується наступним: обвинувачений ОСОБА_1, будучи 

повідомленим в порядку, передбаченому КПК України, про місце, дату та час 

розгляду кримінального провадження, в судове засідання не з`явився, про причини 

неявки суду не повідомив [26]. 

Ширше обґрунтування у наступних прикладах.  

У вироку суд, на виконання вимог ч. 5 ст. 374 КПК України зазначає, що 

національне законодавство України щодо спеціального досудового провадження 

фактично ввело правову презумпцію повідомлення особи про підозру та 

обвинувачення. При цьому така презумпція є неспростовуваною. 

Запровадження такої презумпції може бути розцінено Європейським судом з 

прав людини, як порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а саме права особи бути негайно та детально 

поінформованою зрозумілою для неї мовою про характер і причини, висунутого 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_4893/ed_2019_09_25/pravo1/T124651.html?pravo=1#4893
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_05/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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проти неї обвинувачення (рішення Європейського суду з прав людини «Маттоціа 

проти Італії» від 25 липня 2000 року, «Абрамян проти Росії» від 9 жовтня 2008 

року, «Камасінскі проти Австрії» від 19 грудня 1989 року, «Пелісьє та Сассі проти 

Франції» від 25 березня 1999 року, «Ващенко проти України» від 26 червня 2008 

року, «Жук проти України» від 21 жовтня 2010 року). 

З урахуванням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, в розрізі наведених вище рішень Європейського суду з прав людини, для 

суду було важливо до початку розгляду справи по суті, переконатися у тому, що 

ОСОБА_12 дійсно поінформований про характер і причини, висунутого проти 

нього обвинувачення. 

З огляду на викладене, суд звертає увагу на наступне. 

Згідно договору про надання правової допомоги останній укладений задля 

захисту інтересів ОСОБА_12 під час проведення слідства в кримінальному 

провадженні та отримання процесуальних документів щодо причин і підстав 

кримінального провадження. Заявою ОСОБА_12 про допуск адвокатів (захисників) 

підтвердив дійсність вказаного договору. Згідно договору  про надання правової 

допомоги об'єднання представляє інтереси ОСОБА_12, забезпечує захист прав, 

свобод та законних інтересів у кримінальному провадженні. 

У нотаріально посвідченій заяві ОСОБА_12 останній повідомляє всі 

правоохоронні органи та суди про адресу для листування з ним. 

У нотаріально посвідченій заяві ОСОБА_12 останній повторно інформує про 

адресу для листування з ним. 

У клопотанні ОСОБА_12 клопоче перед Печерським районним судом м. Києва 

про його допит саме у статусі підозрюваного в кримінальному провадженні. 

У нотаріально посвідченому клопотанні ОСОБА_12 про забезпечення 

дотримання права особи на доступ до правосуддя, останній повідомляє суд, що 

йому відомо факт його кримінального переслідування органами досудового 

розслідування в кримінальному провадженні. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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16.05.2017 ОСОБА_12 особисто повідомив про свою поінформованість щодо 

розгляду кримінального провадження стосовно нього Оболонським районним 

судом м. Києва та запевнив, що вже, навіть, підготувався до допиту свідків 

обвинувачення. 

У заяві ОСОБА_12 про забезпечення виконання Європейської конвенції про 

взаємну допомогу у кримінальних справах, останній вкотре повідомляє суд, що 

йому відомо про характер обвинувачення висунутого проти нього в кримінальному 

провадженні та він готовий до участі у розгляді справи стосовно нього. 

Зважаючи на вищевикладені фактичні дані, до початку розгляду справи по суті 

у суду не було жодних сумнівів, що ОСОБА_12 детально поінформований про 

характер і причини, висунутого проти нього обвинувачення. 

У своїх подальших зверненнях до Оболонського районного суду м. Києва, 

зокрема заяві від 17.04.2018, ОСОБА_12 неодноразово підтверджував свою 

поінформованість про характер і причини висунутого проти нього обвинувачення, 

про хід та стадії судового розгляду, стверджував, що адвокати Адвокатського 

об'єднання належним чином здійснюють його захист; узгоджував з захисниками 

правову позицію та підсилював сторону захисту залученням додаткових адвокатів 

на захист своїх прав у даному кримінальному провадженні. 

За наведених обставин, посилання сторони захисту на порушення вимог п. «а» 

ч. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є 

необґрунтованими [28; 358, с. 219‒223]. 

Отже, у ССП можуть бути постановлені як рішення які можуть бути ухвалені у 

будь-якому провадженні, так і спеціальні ‒ які можуть бути ухвалені винятково у 

ССП.  

До форми і змісту судових рішень у ССП висуваються ті ж вимоги, що і до 

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

у необхідності встановлення та обґрунтування низки вимог, що підтверджують 

підстави для здійснення СКП (СДР та ССП) [362, с. 154‒158].  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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5.2. Удосконалення правового регулювання оскарження окремих судових 

рішень у спеціальному кримінальному провадженні 

 

Як і види судових рішень у СКП, так і процесуальний порядок їх оскарження 

має певну специфіку. Вивчення та узагальнення судової практики у відповідній 

частині дає підстави для висновку про існування низки проблем, які потребують 

вирішення.  

У спеціальній літературі та наукових роботах, присвячених питанням 

оскарження судових рішень у кримінальному провадженні розглядається широке 

коло різноманітних проблем законодавчого регулювання та практичної реалізації 

цього інституту, що становлять науковий і практичний інтерес для нашого 

дослідження. Коротко охарактеризуємо деякі з них. 

З проголошенням України незалежною державою право кожного на судовий 

захист стало одним із фундаментальних прав людини, гарантованих у 

конституційному порядку. Закріплене в конституціях більшості розвинутих 

держав, воно посідає чільне місце в структурі конституційно-правового статусу 

людини та є необхідним фактором. Право на правосуддя відображається в 

основних засадах судочинства. Тому зміст цього права складається з наступних 

елементів: доступність правосуддя; право на апеляційне та касаційне оскарження 

судового рішення; незалежність і неупередженість суду; рівність усіх учасників 

судового процесу перед законом і судом; право на захист; публічність судового 

розгляду; розгляд справи в найкоротший строк, що передбачений законом [6, С. 

19]. 

Провадження у суді апеляційної інстанції являє собою перевірку рішень суду 

першої інстанції, що не набрали законної сили, стосовно їх законності, 

справедливості, належного рівня обґрунтованості тощо. Вказана перевірка 

здійснюється у двох аспектах: у фактичному – перевірка рішення по суті, тобто 

встановлення належного рівня дослідження судом першої інстанції фактичних 

обставин кримінального провадження; та у юридичному –перевірка форми рішення 
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наявним у законодавстві вимогам до неї, перевірка дотримання судом першої 

інстанції всіх норм матеріального та процесуального права, що підлягали 

застосуванню у відповідній ситуації. 

Вказана перевірка здійснюється апеляційним судом лише за її ініціюванням 

сторін кримінального провадження та лише у межах, які ці особи заявили. 

Перевірити рішення та встановити факт наявності чи відсутності порушень закону 

апеляційна інстанція може використовуючи метод дослідження нових доказів, 

може повторно дослідити всі матеріали кримінального провадження, що їм 

надійшли, та, в результаті, має право ухвалити нове рішення по справі, що 

повністю або частково змінюють рішення суду першої інстанції. Фактично, 

провадження в апеляційній інстанції носить схожі риси з провадженням у першій 

інстанції, адже судом використовуються ті ж самі методи і способи провадження, 

які використовувались судом нижчої інстанції. Відмінним є лише те, що суд 

апеляційної інстанції здійснює перевірку виключно в межах, що заявлені в 

апеляційній скарзі, без права розширення цих меж на власний розсуд [55, с. 234]. 

Апеляційне провадження – це розпочата з ініціативи учасників судового 

провадження та регламентована кримінальним процесуальним законом діяльність 

суду апеляційної (а у деяких випадках й першої) інстанції з приводу оскарження 

рішень судів першої інстанції, слідчих суддів, які не набрали законної сили, щодо 

підготовки до апеляційного розгляду, а також розгляду апеляційною інстанцією як 

з фактичного, так і з юридичного поглядів матеріалів кримінального провадження, 

нових доказів з питань, викладених в апеляційних скаргах, та прийняття ним 

рішення про правосудність або неправосудність оскарженого вироку чи ухвали з 

можливістю постановлення свого вироку або ухвали.  

Суть касаційного провадження полягає у перевірці вищою судовою інстанцією 

(касаційним судом) лише з юридичного погляду (за формою) рішень апеляційного 

суду та суду першої інстанції з ініціативи сторін у межах заявлених ними 

процесуальних вимог шляхом дослідження матеріалів кримінального провадження 

з можливістю скасування таких рішень і призначення нового судового розгляду. 
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Суд касаційної інстанції, на відміну від апеляційної, не уповноважений 

здійснювати перевірку й оцінку всебічності та повноти встановлення обставин 

кримінального провадження, вважається, що попередні дві інстанції є достатньою 

гарантією для ухвалення судового рішення на належно встановлених даних [18, 

с. 33‒34]. 

Судові рішеннями, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку 

визначені у ч.1 ст. 392 КПК України. В Інформаційному листі Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ N 10-

1717/0/4-12 від 21.11.2012 року «Про деякі питання порядку здійснення судового 

провадження з перегляду судових рішень у суді апеляційної інстанції відповідно до 

Кримінального процесуального кодексу України» також зазначено про деякі інші 

ухвали, які можуть бути оскаржені. Крім того, оскарженню підлягають судові 

рішення, ухвалені у межах міжнародного співробітництва: ухвала суду за 

результатами розгляду питання про виконання вироку іноземної держави (ст. 603 

КПК України), ухвала, якою вирішено питання про приведення вироку іноземної 

держави у відповідність із законодавством України (ст. 610 КПК України). 

Рішення, які можуть бути оскаржені в суді касаційної інстанції визначені у ст. 424 

КПК України. 

Вивчення розділу V «Судове провадження з перегляду судових рішень КПК 

України» показало, що для СКП не передбачено окремого, особливого, 

спеціального порядку провадження у суді апеляційної і касаційної інстанції, що 

відповідає існуючому системному правилу про здійснення такого провадження у 

загальному порядку.  

У цій роботі ми детально не зупинялись на теоретичних положеннях 

провадження з перегляду судових рішень, а також не розглядали проблеми 

притаманні «загальній» правозастосовній практиці. Наприклад, що стосується 

місця інституту оскарження у системі елементів права на судовий захист, серед 

засад кримінального провадження, порядку подання і вирішення скарги та інших. 
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Натомість увагу приділено увагу малодослідженим або недослідженим 

питанням оскарження судових рішень, які були постановлені у провадженнях in 

absentia, що дозволило узагальнити та критично оцінити стан нормативного 

регулювання порядку судового провадження з перегляду у цій частині та виявити 

проблемні аспекти. 

Як було зазначено, нормативний порядок судового провадження у суді 

апеляційної і касаційної інстанції для проваджень in absentia окремо не 

визначається, проте КПК України передбачає певні особливості для такого 

порядку. Це ‒ наслідки подання апеляційної скарги (ч. 3 ст. 400 КПК України); 

виняток з переліку істотних порушень вимог процесуального закону випадків 

здійснення судового провадження за відсутності обвинуваченого, передбачених 

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

Крім того, до таких особливостей можна віднести виконання окремих 

приписів КПК України щодо обов’язкової участі обвинуваченого у судовому 

засіданні та/або вчиненні ним дій, а саме ч. 4 ст. 401 КПК України, ч. 4 ст. 430 КПК 

України; ч. 1 ст. 403 відповідно до якої захисник підозрюваного, обвинуваченого 

без згоди останнього не може відмовитися від апеляційної скарги до закінчення 

апеляційного розгляду. Тобто, якщо захисник, який не контактує із підзахисним, 

подає апеляційну скаргу в його інтересах але без узгодження з ним, то відмовитись 

від такої скарги на власний розсуд захисник не може. За цим же правилом 

здійснюється відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення касаційної скарги 

під час касаційного провадження.  

Вивчення практики застосування цих положень виявило низку проблем 

нормативного і практичного змісту.  

Відповідно до ч. 4 ст. 401 КПК України, обвинувачений підлягає 

обов’язковому виклику в судове засідання 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.  
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У деяких випадках суд констатуючи відсутність обвинуваченого оголошує 

його у розшук та зупиняє апеляційне провадження. Тобто виникає та сама 

проблема, що характерна для судового розгляду у першій інстанції. 

Проте, як убачається зі змісту цитованої норми, обов’язковим є тільки виклик 

в судове засідання для участі в апеляційному розгляді, а обов’язковість участі має 

бути визнана судом окремо із мотивацією такого рішення (це також передбачено і 

для касаційного провадження).  

У посібнику щодо застосування статті 6 Конвенції цитуються рішення ЄСПЛ, 

у яких відображено позицію суду щодо присутності обвинуваченого під час 

розгляду апеляції. А саме: «із принципу публічності судових дебатів випливає 

право обвинуваченого бути вислуханим особисто у апеляційному суді. З цієї точки 

зору, принцип публічності судових дебатів має на меті забезпечити 

обвинуваченому права на захист (Tierce і Інші проти Сан-Марино, § 95). Таким 

чином, коли обвинувачений надає обґрунтування його або її відсутності під час 

розгляду справи в апеляційній інстанції, національні суди повинні розглянути це 

обґрунтування і навести достатні підстави для свого рішення (Henri Rivière та інші 

проти Франції, § 33)», а також: «проте, особиста присутність підсудного під час 

провадження в суді апеляційної інстанції не має такого ж вирішального значення, 

як в суді першої інстанції. Умови застосування статті 6 Конвенції стосовно 

провадження в суді апеляційної інстанції залежать від особливостей певного 

провадження; слід взяти до уваги загалом проведений судовий процес у 

національній правовій системі, а також роль, яку відіграє у ньому суд апеляційної 

інстанції (Ермі проти Італії [ВП], § 60)» [172, с. 59]. 

В ухвалах за результатами розгляду апеляційної скарги на вирок винесений у 

ССП, суди окремо зазначають про заходи, які вживають для повідомлення 

обвинувачених. Наприклад, відповідно до положень статті 5 Закону України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням 

антитерористичної операції», ч.3 ст.12 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», 
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пункту 2 Прикінцевих положень Закону України № 119-VIII від 15.01.2015 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності 

покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або 

в районі проведення антитерористичної операції» та пункту 20-1 Розділу XІ 

Перехідних положень КПК України про дату, час і місце апеляційного розгляду на 

30 травня 2019 року обвинувачені ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_3, як особи, які 

з метою ухилення від кримінальної відповідальності переховуються від суду та 

стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на 

тимчасово окупованій території України, були належним чином повідомлені у 

спосіб, визначений статтями 135 та 297-5 КПК, шляхом опублікування судової 

повістки про виклик до апеляційного суду у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження, а саме у газеті Кабінету Міністрів 

України «Урядовий кур`єр» № 92 від 18 травня 2019 року, та на офіційному веб-

сайті Луганського апеляційного суду. Отже обвинувачені вважаються належним 

чином повідомленими про судове засідання та їх неявка, відповідно до ч.4 ст.405 

КПК, не перешкоджає проведенню апеляційного розгляду [297]. Така практика 

убачається правильною. 

Отже, рішення про оголошення обвинуваченого у розшук, що відкладає 

судовий розгляд на невизначений термін, адже строк, протягом якого здійснюється 

розшук законом не визначається, має розкривати мотивацію суду щодо доцільності 

саме такого рішення із посиланням на практику ЄСПЛ щодо обов’язковості участі 

обвинуваченого у апеляційному провадженні та обставини провадження, які 

спонукали суд прийняти саме таке рішення.  

Також щодо проблеми поширення практики зупинення судового провадження 

і оголошення обвинуваченого в розшук на підставі ч. 1 ст. 335 КПК України, що 

передбачає відмову у задоволенні клопотання про здійснення ССП зазначимо, що 

відповідна ухвала окремому оскарженню не підлягає, повторне звернення у 

випадку неможливості встановити місцезнаходження обвинуваченого не 

передбачене, тому, доцільним убачається додати ухвалу про відмову у здійсненні 
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ССП до переліку судових ухвал, які можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку, а також передбачити можливість повторного звернення з клопотанням про 

здійснення ССП, якщо є нові обставини, що підтверджують, що обвинувачений 

знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження. Це сприятиме 

дотриманню розумних строків провадження, встановленню балансу інтересів 

сторін. У іншому випадку, винесення вироку за процедурою in absentia буде 

неможливим, як і взагалі розгляд справи по суті, що нівелює сенс інституту СКП в 

цілому, адже доказова база, що була сформована на досудовому розслідуванні не 

отримає правової оцінки судом, з часом може бути втрачена її актуальність, 

завдання кримінального провадження не будуть виконані, а невідворотність 

відповідальності стає ілюзорною. 

Такий висновок, на нашу думку, узгоджується із призначенням апеляційного 

оскарження як такого і метою визначення законодавчого переліку оскаржуваних 

ухвал суду, які виносяться під час судового розгляду справи, але не вирішують її по 

суті ‒ запобігання затягуванню судового процесу. Можливість оскарження рішення 

про відмову у здійсненні ССП не може розцінюватись як така, що може призвести 

до затягування процесу, а навпаки, спрямована на забезпечення руху процесу. 

Зважаючи на складність та підвищені вимоги до доказування підстав здійснення 

ССП, можливість оскарження відмови у його здійсненні також сприятиме 

напрацюванню сталої судової практики у частині оцінки таких підстав, що також 

може розглядатись як напрям удосконалення законодавства.  

Це узгоджується з завданнями кримінального провадження до яких належать 

захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону 

прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду та 

вирішення справи у розумні строки.  

Що стосується розшуку у порядку ч. 1 ст. 335 КПК України, то визначення 

його строку «до розшуку обвинуваченого» потребує перегляду, адже не 

виключається, що розшук підозрюваного може не дати позитивного результату. 
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Для таких випадків, як було зазначено, законодавчий порядок дій у ССП не 

передбачений. Отже, вирішення цього питання можливе шляхом нормативної 

фіксації строку розшуку та подальших дій сторони обвинувачення, суду у разі не 

встановлення місцезнаходження обвинуваченого. Альтернативою може бути умова 

визначення судом строку розшуку із урахуванням обставин провадження, зокрема 

тривалості розшуку під час досудового розслідування, загальної тривалості 

провадження [341, с. 156‒163].  

Наступна проблема полягає у тому, що відповідно до ч. 3 ст. 400 КПК України, 

якщо апеляційну скаргу подано обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок 

за результатами спеціального судового провадження, суд поновлює строк за умови 

надання обвинуваченим підтвердження наявності поважних причин, передбачених 

статтею 138 цього Кодексу, та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами 

кримінального провадження до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, 

передбачених статтею 399 цього Кодексу. 

Ці положення законодавець визначає як наслідок подання апеляційної скарги і 

зазначає суб’єкта, який її подає ‒ обвинувачений. Метою подання апеляційної 

скарги є зупинення набрання законної сили та виконання вироку за результатами 

ССП. 

Виходячи правового припису про те, що захисник користується 

процесуальними правами обвинуваченого, апеляційну скаргу може подати 

захисник. ССП у будь-якому разі здійснюється за відсутності обвинуваченого, 

проте у одних випадках останній контактує із захисником, а у інших ‒ ні. Тому 

виникає запитання щодо надання підтвердження наявності поважних причин для 

поновлення судом строку апеляційного оскарження і чому строк апеляційного 

оскарження було пропущений, якщо участь захисника у таких провадженнях 

обов’язкова? Тому, убачається, що ч. 3 ст. 400 КПК України стосується випадку, 

коли таку скаргу подає сам обвинувачений, але у цьому випадку судовий розгляд 

мав би починатись спочатку у звичайному порядку, як це передбачено у ч. 4 ст. 323 
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КПК України, оскільки підстави для здійснення ССП припинили існувати, проте 

такого порядку не передбачено.  

Аналізована норма справедливо неодноразово критикувалася у фаховому 

середовищі.  

В.І. Маринів з цього приводу зауважує, що зазначена норма стосується лише 

стадії судового розгляду, забезпечення її дії під час перегляду судових рішень 

можливі лише шляхом направлення справи на повторний судовий розгляд до суду 

першої інстанції у кожному випадку оскарження судового рішення, прийнятого за 

результатами заочною судового провадження, коли обвинувачений особисто подав 

апеляційну скаргу і його участь у такому розгляді може бути забезпечена. Однак 

КПК України такої можливості не передбачає, що можна вважати прогалиною 

правового регулювання. Натомість застосуванню правил про направлення справи 

на повторний судовий розгляд до суду першої інстанції перешкоджає норма п. З ч. 

1 ст. 412 КПК України, чим виключає здійснення судового провадження за 

відсутності обвинуваченого у випадках спеціального провадження з кола обставин, 

які вважаються істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону. 

Тож у кожному випадку прийняття рішення про скасування вироку суду, 

ухваленого у спеціальному кримінальному провадженні, направлення справи на 

повторний судовий розгляд до суду першої інстанції, суд повинен додатково 

обґрунтувати наявність істотних порушень вимог кримінального процесуального 

закону, які стали підставою для цього. В підсумку необхідно констатувати, що 

положення КПК України недостатньою мірою гарантують забезпечення права 

особи на оскарження судових рішень, прийнятих під час або за результатами 

спеціального провадження Для виправлення такої ситуації необхідно передбачити 

спеціальний порядок оскарження таких рішень, а також правило щодо 

обов'язковості скасування вироку або ухвали і призначення нового розгляду у суді 

першої інстанції в кожному випадку оскарження такого рішення обвинуваченим, 

участь якого у судовому засіданні може бути забезпечена [133]. 
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Н.Р. Бобечко зазначає, що підхід законодавця до регламентації оскарження та 

перевірки судового рішення, ухваленого за відсутності обвинуваченого (in 

absentia), у концептуальному плані є помилковим. Регламентуючи алгоритм дій у 

випадку появи такого обвинуваченого, необхідно керуватися положенням ч. 4 

ст. 323 КПК України, відповідно до якого «якщо підстави для постановлення судом 

ухвали про спеціальне судове провадження перестали існувати, подальший 

судовий розгляд розпочинається з початку згідно із загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом». Звідси випливає, що у цьому разі належить 

запровадити позаінстанційний порядок оскарження й перевірки цього вироку, 

доповнивши ст. 323 КПК України ч. 5 такого змісту: «Обвинувачений, який 

з’явився, вправі звернутися до суду, що ухвалив вирок за результатами 

спеціального судового провадження, з клопотанням про його скасування. Суд 

своєю ухвалою скасовує вирок та призначає судовий розгляд у загальному порядку. 

Ухвала суду про скасування вироку за результатами спеціального судового 

провадження або про відмову у скасуванні вироку може бути оскаржена в 

апеляційному порядку». Відтак невиправданим видається наділення суду першої 

інстанції повноваженнями щодо поновлення строку на апеляційне оскарження та 

перевірки апеляційної скарги з ухваленням відповідних рішень за його наслідками. 

Крім того, судові рішення з таких питань мають підлягати контролю з боку судді-

доповідача апеляційної інстанції, що призводить до затягування апеляційного 

провадження. Фактично законодавець з аналізованого питання у загальних рисах 

повернувся до положень, які діяли у КПК України 1960 р., що позбавлене логічного 

пояснення. Тож ч. 3 ст. 400 КПК України варто виключити [18, с. 141‒142]. 

О.В. Маленко вважає, що чинна редакція КПК України істотно обмежує право 

обвинуваченого на апеляційне оскарження вироку, який прийнято за результатами 

ССП, оскільки можливість відкриття апеляційного провадження залежить від 

внутрішнього переконання судді-доповідача суду апеляційної інстанції. Це 

пояснюється тим, що обвинувачений щодо якого ухвалено вирок за результатам 

ССП і який перебуває за межами території України або переховується від органів 
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досудового розслідування та суду на території України, навряд чи отримає копію 

відповідного вироку, ознайомиться з матеріалами кримінального провадження, 

підготує апеляційну скаргу та подасть її у встановлені кримінальним 

процесуальним законом України строки. Крім того, відповідні положення 

процесуального закону є загальним правилом поновлення процесуальних строків 

при оскарженні процесуальних рішень та дій, а тому не зрозумілим є підхід 

законодавця щодо дублювання приписів кримінального процесуального закону 

[124, с. 202]. Автор також зазначає, що правове регулювання захисту прав 

обвинуваченого при здійсненні апеляційного оскарження вироку суду, який 

ухвалено за результатами спеціального судового провадження, має істотні 

недоліки. Останні створюють фактичну неможливість реалізації права 

обвинуваченого на апеляційний перегляд відповідного судового рішення. Таким 

чином, необхідно вдосконалити приписи чинного кримінального процесуального 

закону України з метою створення додаткових гарантій для реалізації прав 

обвинуваченого. Це може бути здійснено або шляхом скасування судового рішення 

за результатами розгляду відповідної заяви та розгляду кримінального 

провадження по суті спочатку за загальними правилами, або надання можливості 

обвинуваченому подати апеляційну скаргу після отримання ним належним чином 

засвідченої копії рішення суду у кримінальному провадження за його клопотанням 

[120]. 

У цьому контексті Моніторингова місія Організації Об’єднаних Націй з прав 

людини в Україні відзначає зусилля Уряду України, спрямовані на притягнення 

втікачів до відповідальності в рамках спеціального кримінального провадження за 

відсутності обвинувачених (in absentia). Проте, процедура кримінального 

провадження in absentia не передбачає повного перегляду справи після затримання 

обвинуваченого, як того вимагають міжнародні стандарти прав людини. Цей 

недолік в поєднанні з труднощами забезпечення ефективного правового захисту 

таких злочинців, може призвести до невиконання в інших країнах рішень, 

винесених in absentia [31] . 
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Слід зазначати, що про проблеми оскарження судового рішення in absentia 

було наголошено ще до запровадження інституту СКП.  

Так, Головним юридичним управлінням ВРУ у висновку до законопроекту 

було звернуто увагу на Резолюцію Комітету Міністрів Ради Європи R(75)11, яка 

стосується здійснення судового розгляду кримінальних справ за відсутності 

підсудного в судовому засіданні в його справі, в якій зазначено, що особа, рішення 

у справі якої винесено без її участі в межах процедури in absentia, повинна мати 

можливість апеляційного оскарження винесеного рішення. При цьому строк 

апеляційного оскарження повинен починати перебіг з моменту, коли особі 

фактично було повідомлено про факт і зміст винесеного судового рішення, за 

виключення тих випадків, коли вона цілеспрямовано ухилялась від участі в 

судовому розгляді справи та в подальшому від правосуддя. 

В тих випадках, коли вона доведе, що вона не була повідомлена належним 

чином про факт та зміст обвинувачення (судового розгляду справи щодо неї) або 

тоді, коли вона не змогла з’явитися в судове засідання проти своєї волі чи з інших 

поважних причин (та не могла повідомити про це) мають існувати інструменти для 

скасування (відміни) судового рішення або, у відповідних випадках, його перегляду 

за межами процедури апеляції [194].  

На нашу думку, вирішення зазначеної проблеми убачається можливим у 

спосіб, що пропонує Н.Р. Бобечко. 

Питання оскарження судових рішень, яке до цього часу не було відомо 

національній практиці стало предметом розгляду ЄСПЛ у справі «Ріццотто проти 

Італії» (заява № 20983/12), а саме щодо можливості повторного оскарження 

судового рішення про тримання під вартою. У цьому прецеденті також 

порушується проблема щодо узгодження правової позиції або стратегії, лінії 

захисту захисника за призначенням із підзахисним місцезнаходження якого 

невідоме.  

Так, у згаданому рішенні йдеться про те, що в рамках кримінального 

розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею наркотиками, суд ухвалив рішення 
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про тримання під вартою Сальваторе Стефано Ріццотто. Оскільки на той час він 

переховувався від органів влади, йому було призначено адвоката, який оскаржив 

рішення про запобіжний захід, але безуспішно [225]. 

Пізніше підозрюваного було заарештовано. Коли обраний Ріццотто адвокат 

подав апеляцію на рішення про досудове ув’язнення, суд її відхилив, оскільки це 

право вже було використано попереднім адвокатом. Підозрюваний оскаржив цю 

відмову, але теж безуспішно, оскільки діяв принцип «єдиної апеляції» [225]. 

Зрештою суд засудив Ріццотто до позбавлення волі та призначив штраф. 

Посилаючись, зокрема, на статтю 5 §4 (право на перегляд законності тримання 

під вартою без зволікань) він поскаржився до ЄСПЛ на те, що не мав ефективного 

судового перегляду законності його досудового ув’язнення. 

Суд зазначив, що виникало питання стосовно того, чи правова система Італії 

надала пану Rizzotto процесуальні гарантії, які відповідають вимогам статті 5§4 

Конвенції [225]. 

Перш за все, він зазначив, що законодавство Італії дійсно пропонувало 

можливість оскаржити підстави для рішення про позбавлення свободи за 

допомогою апеляції відповідно до статті 309 Кримінально-процесуального кодексу. 

Проте він зазначив, що у Страсбурзі звернули увагу на те, що апеляція на рішення 

судді, подана адвокатом за дорученням заявника, була оголошена неприйнятною на 

підставі того, що аналогічна заява вже була подана офіційно призначеним 

адвокатом в той час, коли було неможливо встановити місцезнаходження 

підозрюваного [225]. 

С. Ріццотто також стверджував, що ніколи не контактував з адвокатом, якого 

йому призначили, а отже, не міг відстоювати власні аргументи проти рішення про 

позбавлення волі. Він зазначав, що на підтримку його позиції виніс рішення 

Конституційний суд Італії, який у 2009 р. визнав неконституційною нездатність 

засудженого заочно оскаржити своє засудження в тих випадках, коли державний 

захисник скористався цим правом без його відома. Тому заявник уважав, що в його 
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випадку суди мали спиратися на принципи, встановлені конституційною 

юрисдикцією [114] … 

Суд нагадав, що першою фундаментальною гарантією відповідно до §4 ст.5 

конвенції є право бути почутим суддею під час оскарження затримання. Для осіб, 

яких затримано в умовах, описаних у §1 ст.5 Конвенції, слухання має бути 

обов’язковим. Воно мусить бути змагальним, проводитися за участю адвоката та 

свідків. Утім, захисник, який представляв інтереси заявника на громадських 

засадах, вирішив оскаржувати постанову про затримання без відома свого клієнта, 

якого на той час правоохоронці ще не знайшли. Тому заявник не мав можливості 

спілкуватись із зазначеним адвокатом і направити свої аргументи на підтримку 

прохання про звільнення. Отже, права бути почутим суддею в С. Ріццотто не було 

[114]. 

Оскільки адвокат, призначений органами влади, вирішив подати апеляцію без 

відома підзахисного, ЄСПЛ констатував, що пан Ріццотто не мав можливості 

спілкуватися із призначеним захисником та особисто висувати власні аргументи на 

підтримку апеляції (а це фундаментальна гарантія, яка випливає зі статті 5§4 

Конвенції), або бути заслуханим в суді. 

Крім того, заява про перегляд рішення, яку подав Ріццотто, була відхилена на 

підставі національного закону без проведення слухання.  Але право затриманого на 

слухання виникає безпосередньо з Конвенції і не може бути обумовлене особливим 

запитом затриманого. ЄСПЛ встановив, що заява про скасування рішення щодо 

тримання під вартою також не складала засіб правового захисту, який відповідає 

статті 5 §4 Конвенції за обставин справи [225]. 

З огляду на обставини справи, Високі судді вирішили, що встановлена 

процедура в цій частині не відповідає положенням статті 5§4 Конвенції [225].  

Очевидно, що найбільша кількість судових рішень у ССП, які оскаржуються, 

становлять ухвали постановлені під час СДР. Їх перелік передбачений ст. 309 КПК 

України.  
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Як було зазначено, у СКП можуть бути постановлені як рішення, притаманні 

для загального порядку провадження, так і спеціальні, які не передбачені для 

загального порядку. Прикладом останніх є ухвала про здійснення СДР, ССП. Проте 

специфіку «загальних» рішень у деяких випадках визначають вимоги, які 

законодавець визначає для здійснення СКП.  

На проблемі щодо неможливості оскарження ухвали слідчого судді про 

здійснення СДР неодноразово наголошувалось науковцями і практиками. 

Так, О.В. Маленко зазначає, що чинний КПК України не передбачає 

можливості оскарження ухвали слідчого судді про спеціальне досудове 

розслідування. Згідно з вимогами п. 12 ч. 1 ст. 309 КПК України, під час 

досудового розслідування може бути оскаржена в апеляційному порядку ухвала 

слідчого судді про відмову у здійсненні спеціального досудового розслідування. 

Тобто, процесуальний закон взагалі не передбачає можливості оскарження, а отже 

й скасування, ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Також видається неприйнятною можливість скасування процесуального рішення 

тим же суб’єктом, який його й приймав (тим самим слідчим суддею) [122, С. 131]. 

Необхідність оскарження ухвали слідчого судді про здійснення СДР ми 

підтримуємо і пропонуємо закріпити таку можливість у п.12 ч. 1 ст. 309 КПК 

України.  

ВС у постанові від 15 лютого 2018 року сформулював правову позицію щодо 

відомої практиці проблеми оскарження ухвал слідчого судді, які не зазначені у 

ст. 309 КПК України.  

Так ВС зазначає, що згідно із ч. 1 ст. 1 КПК порядок кримінального 

провадження на території України визначається лише кримінальним 

процесуальним законодавством, аналіз якого свідчить, що унормування 

кримінальних процесуальних відносин відбувається шляхом чіткого та 

імперативного визначення процедур, регламентації прав їх учасників для 

попередження свавільного використання владними органами своїх повноважень і 

забезпечення умов справедливого судочинства [25]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_5/ed_2018_01_07/pravo1/T124651.html?pravo=1#5
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Зазначеному імперативному принципу відповідає використана у КПК 

законодавча техніка, зокрема в ч. 1 ст. 309, що містить вичерпний перелік судових 

рішень слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування 

в апеляційному суді, та цей перелік розширеному тлумаченню не підлягає [25].  

Окрім того, ч. 3 ст. 309 КПК прямо передбачає, що скарги на інші ухвали 

слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути 

подані під час підготовчого провадження в суді, а отже в такий спосіб реалізується 

право особи на судовий контроль законності такого виду рішення слідчого судді 

[25]. 

Що ж стосується посилань у касаційній скарзі ОСОБА_4 на те, що, 

відмовивши у відкритті апеляційного провадження з цих підстав, апеляційний суд 

залишив поза увагою загальні засади кримінального провадження, якими 

забезпечується право на апеляційне оскарження тих судових рішень, які прямо не 

передбачені нормами КПК, то вони не ґрунтуються на законі [25]. 

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади 

кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної 

процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть 

участь у такому провадженні, і не суперечать вимозі імперативності. Водночас 

подолання прогалин процедури, яку не передбачено КПК, шляхом застосування 

аналогічного процесуального порядку є неприпустимим, оскільки призведе до 

нехтування окремими правами і свободами, які однаковою мірою гарантовано 

державою [25]. 

Слід звернути увагу й на те, що в загальних засадах йдеться про «забезпечення 

права на оскарження» (п.17 ч. 1 ст. 7, ст. 24 КПК), що, як зазначено в постанові 

Верховного Суду України від 3 березня 2016 року № 5-347кс15, є більш широким 

поняттям, ніж поняття «право», яке використовується в главі 31 «Провадження в 

суді апеляційної інстанції», оскільки воно передбачає, крім самого «права», ще й 

гарантований державою механізм його реалізації. Забезпечення права на 

апеляційне й касаційне оскарження включає як можливість оскарження судового 
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рішення, так і обов'язок суду прийняти та розглянути подану апеляцію чи касацію 

[25]. 

Також колегія суддів касаційного суду вважає за необхідне зазначити, що 

відмова апеляційного суду у відкритті апеляційного провадження у зв'язку із 

оскарженням того судового рішення слідчого судді, що не передбачене законом, не 

є свідченням обмеження доступу до правосуддя, як про це йдеться в касаційній 

скарзі [25]. 

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини у статті 6 Конвенції, 

якою передбачено право на справедливий суд, не встановлено вимоги до держав 

засновувати апеляційні або касаційні суди. Там, де такі суди існують, гарантії, що 

містяться у вказаній статті, повинні відповідати також і забезпеченню ефективного 

доступу до цих судів (пункт 25 Рішення у справі «Делкур проти Бельгії» від 17 

січня 1970 року та пункт 65 Рішення у справі «Гофман проти Німеччини» від 11 

жовтня 2001 року). 

В ухвалі Європейського суду з прав людини від 8 січня 2008 року щодо 

прийнятності заяви N 32671/02 у справі «Скорик проти України» зазначено, що 

право на суд, одним із аспектів якого є право доступу до суду, не є абсолютним, 

воно може підлягати обмеженням, особливо щодо умов прийнятності скарги. 

Однак ці обмеження не повинні впливати на користування правом у такий спосіб і 

до такої міри, що саму його суть буде порушено. Вони повинні відповідати 

законній меті, і тут має бути розумний ступінь пропорційності між засобами, що 

застосовуються, та метою, яку намагаються досягнути. 

За таких обставин наявність визначених у законі вимог щодо звернення до 

суду вищого рівня в разі незгоди із судовим рішенням не є тотожним обмеженню в 

доступі до правосуддя, а отже не означає обмеження у праві на справедливий 

судовий розгляд [176]. 

Аналогічну позицію ВС було застосовано під час оскарження ухвали слідчого 

судді про здійснення СДР. 
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Так, в ухвалі ВС зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного 

суду м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування. 

Ухвалою Київського апеляційного суду року  відмовлено у відкритті 

апеляційного провадження за апеляційною скаргою з доповненнями  захисника 

інтересах ОСОБА_2 на вказану ухвалу слідчого судді.  

У касаційній скарзі захисник порушує питання про скасування ухвали 

апеляційного суду з підстав істотного порушення вимог кримінального 

процесуального закону та призначення нового розгляду в суді апеляційної 

інстанції, посилаючись при цьому на Конституцію України, Конвенцію про захист 

прав людини і основоположних свобод, Кримінальний процесуальний кодекс 

України та практику Європейського суду з прав людини.  

Як убачається з касаційної скарги та доданої копії оскаржуваного судового 

рішення, суддя, відмовляючи у відкритті провадження за апеляційною скаргою з 

доповненням захисника зазначив, що положеннями ст. 309, ч. 3 ст. 392 КПК 

визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в 

апеляційному порядку. Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не 

підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

Проте оскаржувана ухвала слідчого судді, якою надано дозвіл на здійснення 

спеціального досудового розслідування, не входить до переліку ухвал, 

передбачених ст. 309 КПК, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку, а 

тому рішення судді суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті 

апеляційного провадження є законним та обґрунтованим. З таким рішенням 

апеляційного суду колегія суддів касаційної інстанції погоджується. 

Непереконливими також є доводи захисника щодо недотримання апеляційним 

судом загальних засад кримінального провадження.  

Так, ч. 6 ст. 9 КПК передбачено, що коли положення цього Кодексу не 

регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, 

застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 

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_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2875/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#2875
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2360/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#2360
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_80/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#80
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2018_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#53


376 

 

цього Кодексу. Однак, у цьому кримінальному провадженні немає питань, які б не 

було врегульовано КПК. Адже здійснення спеціального досудового розслідування 

чітко врегульовано ст. ст. 297-1, 297-5 КПК, в яких однозначно визначено, що воно 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді. 

Оскільки захисником була подана скарга на рішення слідчого судді, яке було 

постановлене останнім в межах його повноважень, то підстав вважати, що 

апеляційний суд, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження за скаргою на 

таке рішення, не дотримався загальних засад кримінального провадження щодо 

забезпечення кожному права на оскарження процесуальних рішень, немає. 

При цьому, посилання у касаційній скарзі на рішення Європейського суду з 

прав людини щодо забезпечення права на ефективний засіб правового захисту та 

доступу до суду не вказують на порушення такого права захисника, оскільки 

діючим процесуальним законом чітко визначено порядок оскарження рішень 

слідчого судді, а також не спростовують правильності застосування судом 

апеляційної інстанції вимог кримінального процесуального закону [286]. 

Відтак, вирішення проблеми у даному випадку можливе лише шляхом 

законодавчого унормування зокрема у спосіб, що запропонований нами вище. 

Відповідно до ст. 392 КПК України окремому оскарженню не підлягає 

рішення суду про відмову у здійсненні ССП. Зважаючи на поширеність практики, 

коли суди відмовляючи у задоволенні клопотання про здійснення ССП оголошують 

обвинуваченого у розшук і зупиняють судове провадження на невизначений термін 

(до розшуку обвинуваченого, який не обов’язково буде успішним), реалізація 

процедури in absentia убачається проблематичною. Тому ми дотримуємося раніше 

висловленої позиції щодо необхідності визначення терміну розшуку, який суд 

вважатиме достатнім для ухвалення рішення про порядок провадження, 

можливості окремого оскарження рішення про відмову у здійсненні ССП. 

Як було зазначено, для ухвалення деяких рішень законодавець висуває низку 

вимог, виконання яких може мати значення для СКП.  
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Так, для здійснення міжнародного розшуку обов’язковою умовою є наявність 

чинної ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

Численними прикладами правозастосування сформовано позицію про те, що 

ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу не рішенням про 

застосування запобіжного заходу, що необхідне для здійснення міжнародного 

розшуку.  

Зі змісту ч. 6 ст. 193 КПК України убачається, що слідчий суддя, суд розглядає 

питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід у присутності 

підозрюваного, обвинуваченого, тобто вже після його затримання за результатами 

міжнародного розшуку.  

До затримання підозрюваного, обвинуваченого ухвала є судовим рішенням, 

яке підтверджує існування підстав для міжнародного розшуку і фактично не 

виконується у частині безпосереднього застосування запобіжного заходу, тому 

визначення кінцевого терміну її дії не стосується прав підозрюваного, 

обвинуваченого (адже він не утримується під вартою), а тільки впливає на 

здійснення міжнародного розшуку. Отже, слідчим, прокурорам, якщо того 

потребують обставини провадження, доцільно зазначати у клопотанні свою 

позицію щодо терміну дії ухвали, а у випадках якщо у постановленій ухвалі було 

зазначено термін її дії, оскаржувати це рішення (знову ж таки, з урахуванням 

обставин провадження). 

У ст. 197 КПК України визначено строк дії ухвали про тримання під вартою, 

продовження строку тримання під вартою, який обчислюється наступним чином: 

строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо 

взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, ‒ з 

моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування 

особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної 

експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому 
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кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з 

урахуванням часу тримання під вартою раніше; 

строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах 

строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час 

досудового розслідування не повинен перевищувати: 

1) шести місяців ‒ у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або 

середньої тяжкості; 

2) дванадцяти місяців ‒ у кримінальному провадженні щодо тяжких або 

особливо тяжких злочинів. 

Загальний строк дії ухвали законодавець визначає у 60 днів.  

Отже, у кожному випадку йдеться про обрахування строків залежно від того, 

коли до особи безпосередньо було застосовано заходи державного примусу, що 

також передбачає, що уповноважені органи мають таку можливість. Для випадків 

передбачених ч.6 ст.193 КПК України ці умови не можуть бути виконані.  

Вирішення проблеми можливе також шляхом внесення змін до КПК України, 

а саме доповнити ст. 197 КПК України положенням про те, що строк дії ухвали 

слідчого судді, суду про тримання під вартою у порядку ч.6 ст. 193 КПК України 

може не зазначатись.  

Принагідно потрібно також звернути увагу на неузгодженість нормативного 

регулювання умов і порядку оголошення у міжнародний розшук, що для 

проваджень in absentia має надважливе значення.  

Відповідно до Наказу Міністерства внутрішніх справ України, Офісу 

Генерального прокурора, Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Міністерства фінансів України, Міністерства 

юстиції України. № 613/380/93/228/414/510/2801/5 від 17 серпня 2020 року «Про 

затвердження Інструкції про порядок використання правоохоронними органами 

України інформаційної системи Міжнародної організації кримінальної поліції – 

Інтерпол», публікація Червоного оповіщення, серед іншого, запитується для 
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притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, за який передбачено 

покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше двох років 

[201]. У попередній редакції Інструкції про порядок використання 

правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у 

попередженні, розкритті і розслідувані злочинів, міжнародному розшукові з 

ініціативи правоохоронних органів України підлягають особи, які виїхали за межі 

України і ухиляються від кримінальної відповідальності та відбуття покарання за 

злочини, за які згідно з чинним законодавством або судовим вироком, що набув 

законної сили, передбачене (призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк не менше шести місяців  (втратив чинність) [200].  

Водночас відповідно до п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії 

органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні, у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, 

в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав 

вважати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до 

законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук. 

Після оголошення підозрюваного у міжнародний розшук відповідно до частини 

шостої статті 193 КПК України слідчий звертається до суду з клопотанням про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчий з метою 

отримання матеріалів, що характеризують особу підозрюваного, громадянина іншої 

держави, відповідно до вимог статті 551 КПК України негайно направляє до країни 

його походження запит про міжнародну правову допомогу. 

У разі отримання інформації про те, що оголошений у розшук підозрюваний, 

який є громадянином іншої держави, перебуває на території цієї держави, слідчий у 

стислі строки відповідно до вимог розділу IX «Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження» КПК України у встановленому порядку надсилає 

запит про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні або 
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надсилає зазначене кримінальне провадження стосовно вказаної особи разом з 

клопотанням про передання кримінального провадження [199]. 

Отже, у згаданих документах по-різному визначені підстави для оголошення у 

міжнародний розшук, зокрема щодо ступеня тяжкості злочину. Наслідки такої 

неузгодженості можна показати на наступному прикладі.  

Це питання було порушене у апеляційній скарзі.  

Так, Запорізьким апеляційним судом залишено без задоволення клопотання 

прокурора про оголошення у міжнародний розшук обвинуваченого, який порушив 

свої процесуальні обов’язки і виїхав за межі країни. Суд зауважує, що ОСОБА_1 

вироком Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 21.06.2016року 

визнано винним та засуджено за ч. 1 ст. 189 КК України до трьох років обмеження 

волі. … Санкція ч.1 ст. 189 КК України передбачає покарання у вигляді 

обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий 

строк. 

На підставі ст. 12 КК України, злочином середньої тяжкості є злочин, за який 

передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не 

більше п`яти років. 

Таким чином, оскільки ОСОБА_1 обвинувачується у скоєнні злочину 

середньої тяжкості, колегія суддів приходить до висновку, що клопотання 

прокурора у кримінальному провадженні Клименка О.В. про оголошення 

обвинуваченого ОСОБА_1 у міжнародний розшук необхідно залишити без 

задоволення [292].  

Намагання прокурора додатково обґрунтувати свою позицію у аналогічному 

клопотанні так само не мало успіху.  

Прокурор вказує, що порушуючи обов`язки обвинуваченого та не 

дочекавшись апеляційного розгляду, ОСОБА_1 23.07.2016 року перетнув 

державний кордон України у міжнародному аеропорту Бориспіль. Відповідальності 

за злочини, за які згідно з чинним законодавством передбачене покарання у вигляді 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1001/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#1001
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1001/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#1001
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_910116/ed_2019_06_06/pravo1/T012341.html?pravo=1#910116
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позбавлення волі на строк не менше шести місяців. Згідно ч. 1 ст. 573 КПК України 

запит про видачу особи (екстрадицію) направляється за умови, що за законом 

України хоча б за один із злочинів, у зв`язку з якими запитується видача, 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на максимальний строк не менше 

одного року. Аналогічні положення передбачені ст. 2 Європейської конвенції про 

видачу правопорушників 1957 року. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України 

для видачі особи в Україну необхідна наявність ухвали суду про тримання особи 

під вартою. Оголошення у міжнародний розшук відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК 

України є також обов`язковою умовою для розгляду клопотання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутністю обвинуваченого. 

Таким чином, обмеження щодо оголошення слідчими Національної поліції у 

міжнародний розшук підозрюваних за вчинення лише тяжких та особливо тяжких 

злочинів, передбачені п. 8 Інструкції з організації взаємодії органів досудового 

розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в 

запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, 

затвердженої Наказом МВС № 575 від 07.07.2017, суперечать вимогам КПК 

України та іншим нормативно-правовим актам, які мають вищу юридичну силу. 

Крім того, п. 9 Положення про МВС, затвердженого Постановою КМУ від 

28.10.2015 № 878, на підставі якого видано вказаний наказ МВС не передбачає 

повноваження МВС звужувати діючі норми законодавства. При цьому у Законі 

України «Про Національну поліцію» та Положенні «Про Національну поліцію», 

затвердженому Постановою КМУ № 877 від 28.10.2015 поняття «міжнародний 

розшук» не згадується. 

Враховуючи, що за ч. 1 ст. 189 КК України передбачене покарання у вигляді і 

позбавлення волі строком до 5 років, обвинувачений ОСОБА_1 повинен бути 

оголошений у міжнародний розшук. Після встановлення місцезнаходження 

обвинуваченого ОСОБА_1 суд відповідно до ст. 575 КПК України зможе 

підготувати клопотання про його видачу [292]. 
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Суд у даному випадку оцінив цю ситуацію як намагання прокурора перекласти 

на суд оголошення обвинуваченого у міжнародний розшук та всі наслідки цієї дії і 

зауважив, що саме сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені 

законом можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого 

(зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, 

невтручання у приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за 

відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia). 

Проте, очевидно, окреслена проблема потребує вирішення, що можливо, 

наприклад, шляхом внесення змін до п. 8 «Інструкції з організації взаємодії органів 

досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції 

України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та 

розслідуванні», який потрібно викласти у наступній редакції: 

п. 8 розділу VIII У кримінальних провадженнях про злочини, за вчинення яких 

згідно з чинним законодавством передбачене покарання у вигляді позбавлення волі 

на максимальний строк не менше двох років, в яких підозрюваного оголошено в 

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

за межами України, слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про 

оголошення особи в міжнародний розшук [337, 168‒172].  

 

Висновки до розділу 5 

1. До судових рішень у спеціальному кримінальному провадженні 

висуваються ті ж вимоги, що і до судових рішень, які постановлені у загальному 

порядку, а їх особливості полягають у необхідності встановлення та обґрунтування 

низки вимог, що підтверджують підстави для здійснення спеціального 

кримінального провадження (спеціального досудового розслідування та/або 

спеціального судового провадження), що знаходить відображення у їх змісті.  

2. У спеціальному кримінальному провадженні можуть бути постановлені 

наступні судові рішення:  
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1) судове провадження у першій інстанції: підготовче засідання: здійснення 

спеціального судового провадження, закриття кримінального провадження, 

повернення обвинувального акту, відкладення судового засідання, рішення, 

пов’язані з підготовкою до судового розгляду (наприклад, з метою виклику 

обвинуваченого у порядку ст. 297-5 КПК України);  

судовий розгляд: зупинення провадження, зміна порядку судового розгляду, 

вирок, закриття кримінального провадження;  

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

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

відкритті провадження та результатів апеляційного провадження;  

3) провадження в суді касаційної інстанції: відкриття касаційного 

провадження, залишення скарги без руху, її повернення та результатів касаційного 

провадження про: залишення судових рішень без змін, а касаційної скарги – без 

задоволення, скасування судових рішень та призначення нового розгляду в суді 

першої чи апеляційної інстанції; скасування судових рішень та закриття 

кримінального провадження; зміну судових рішень.  

3. Конкретизовано обставини, які суд має зазначити у вироку: своєчасність 

направлення викликів та повідомлень, обставини отримання повідомлення про 

підозру, обізнаність про висунуте обвинувачення і його зміст, обізнаність 

обвинуваченого про його права, в тому числі, на захист та доступ до суду, 

відсутність перешкод для реалізації гарантованих прав на території України, 

обставини, на підставі яких суд дійшов висновку, що особа відмовилась від 

особистої участі у провадженні. Запропоновано доповнити ч. 5 ст. 374 КПК 

України відповідними положеннями. 

4. Підтверджено практичну доцільність оскарження ухвали про відмову у 

здійсненні спеціального судового провадження, запропоновано включити її до 

переліку судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, а 

також законодавчо визначити можливість повторного звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального судового провадження. Це сприятиме правовій 
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визначеності, дотриманню розумних строків провадження, встановленню балансу 

інтересів сторін. 

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

стосується випадку, коли апеляційну скаргу подає сам обвинувачений. Убачається, 

що за таких обставин припинили існувати підстави для здійснення спеціального 

судового провадження і судовий розгляд має розпочинатись спочатку у звичайному 

порядку, як передбачено ч. 4 ст. 323 КПК України.  

6. Підтримано раніше сформульовану пропозицію щодо можливості 

оскарження ухвали слідчого судді про здійснення спеціального досудового 

розслідування та запропоновано передбачити відповідне положення у п.12 ч. 1 

ст. 309 КПК України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації на основі концептуального підходу визначено і запропоновано 

шляхи вирішення наукової проблеми щодо теоретико-правових та практичних 

засад здійснення спеціального кримінального провадження в Україні, розроблено 

низку пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення законодавства та 

правозастосовної практики. А саме: 

1. Методологія дослідження спеціального кримінального провадження ‒ це 

сукупність методів пізнання, підходів, процедур, способів та засобів, які 

застосовувались для вирішення спеціальних дослідницьких завдань щодо 

формулювання нових, удосконалення існуючих теоретичних положень і 

практичних рекомендацій, спрямованих на формування і розвиток наукового 

знання про спеціальне кримінальне провадження та практику його застосування. 

Методологію наукового дослідження спеціального кримінального 

провадження, застосування якої дозволило отримати низку нових наукових знань 

та висновків, а також здійснити аналіз та узагальнення існуючих наукових та 

нормативних напрацювань становить її інструментально-методологічне 

забезпечення. А саме ‒ філософські, загальнонаукові (емпіричні, теоретичні, 

загальнологічні), спеціально-наукові (конкретно-наукові) методи дослідження. 

2. Формування інституту спеціального кримінального провадження в Україні 

відбувалось із урахуванням досвіду зарубіжних країн, у яких застосовується 

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

позитивний досвід нормативного регулювання і правозастосування. Окреслена 

науковцями проблематика законодавчого регулювання і реалізації цього інституту 

дозволяє розглядати його не тільки як опис певних категорій і положень, а й 

спостерігати його розвиток, формувати прогностичні ідеї та напрями щодо його 

стану та можливих трансформацій. 

Власні наукові пошуки спрямовані на вирішення недосліджених або 

малодосліджених проблем теоретичного, нормативного і практичного характеру із 
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урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики та 

передбачають: визначення концепції спеціального кримінального провадження, що 

включає його поняття та низку пов’язаних дефініцій, з’ясування місця спеціального 

кримінального провадження у диференціації процесуальної форми, системне 

дослідження і узагальнення практики ЄСПЛ та особливостей її застосування, 

вивчення практики застосування спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження. 

3. Концепція спеціального кримінального провадження акумулює науковий 

досвід, практичні напрацювання, систему нормативного регулювання цього 

інституту та напрями його подальшого розвитку, вона є результатом наукового 

моделювання сучасного і перспективного стану спеціального кримінального 

провадження.  

Концепцію спеціального кримінального провадження ‒ це система знань, 

наукових позицій про його розуміння як специфічного правового явища, 

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

правових засобів щодо забезпечення виконання завдань кримінального 

провадження у випадку ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у 

провадженні, визначення напрямів і способів удосконалення законодавства та 

правозастосовної практики. 

Спеціальне кримінальне провадження складається зі спеціального досудового 

слідства (адже щодо кримінальних проступків такий порядок не застосовується) та 

спеціального судового провадження, здійснюється щодо визначеного переліку 

кримінально караних діянь стосовно повнолітнього підозрюваного, який 

ухиляється від участі у провадженні. Поняття спеціального кримінального 

провадження пропонується визначити як спеціальне досудове слідство і спеціальне 

судове провадження, процесуальні дії у зв’язку із вчиненням діянь, передбачених 

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 

149, частинами другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 
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258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 

368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 446, 447 закону України про кримінальну відповідальність 

стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик 

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

без поважної причини більш як два рази) та оголошений у розшук. 

Формування інституту спеціального кримінального провадження є 

продовженням, розширенням, деталізацією інститутів досудового слідства і 

судового провадження. Інституційна спеціалізація спеціального кримінального 

провадження виражається у тому, що це самостійне, системне правове утворення, 

застосування якого забезпечує виконання завдань кримінального провадження у 

випадку ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у процесі. До його 

ознак належать: правова визначеність; особливості правової процедури, що 

відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам; регламентація, механізм 

реалізації та гарантії дотримання прав підозрюваного, обвинуваченого. 

Як спосіб організації кримінально-процесуальної діяльності, спеціальне 

кримінальне провадження не належить ні до спрощеної, ні до ускладненої форми, 

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

обвинуваченого, обов’язкова участь захисника, судовий контроль). 

Відмінністю спеціального кримінального провадження від інших видів (форм) 

заочного провадження є його матеріальні і процесуальні ознаки, а насамперед, 

ухилення підозрюваного, обвинуваченого від участі у процесі. У інших випадках, 

які відносять до «заочного» або «провадження за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого» протидія у зазначеному сенсі не відбувається. 

4. Універсальна концепція прав людини у спеціальному кримінальному 

провадженні ґрунтується на визнанні важливості участі підозрюваного, 

обвинуваченого у кримінальному провадженні, як засади реалізації принципів 

кримінального процесу, відтворює загальне правило недопустимості судового 

розгляду без участі підозрюваного, обвинуваченого але за винятком правомірних 
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випадків, коли він ухиляється від слідства і суду та необхідності виконання 

обов’язку держави охороняти і захищати права, законні інтереси потерпілих від 

правопорушення, забезпечити їм доступ до правосуддя та компенсацію заподіяної 

шкоди, що також є способом реалізації принципу невідворотності відповідальності. 

Баланс приватного і публічного інтересу у спеціальному кримінальному 

провадженні передбачає забезпечення однаково важливих вимог ‒ пріоритету прав 

людини та необхідності реалізації владних повноважень (щодо застосування 

певних обмежень і водночас здійснення захисту прав і свобод особи) органів 

державної влади, що зумовлені специфікою кримінальної процесуальної діяльності.  

5. Спільними рисами законодавчого регулювання провадження in absentia у 

різних країнах є: процесуальні гарантії доступу до суду, забезпечення права на 

захист, визначення випадків, коли можливе застосування процедури in absentia, 

можливість оскарження вироку, належне повідомлення. Відмінності у 

законодавчому регулюванні стосуються класифікації злочинів щодо яких можлива 

процедура in absentia, обсягу і змісту обмежень з метою забезпечення участі 

підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні. 

У міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн на теперішній час не 

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

обвинувачених, визначення дієвих заходів для їх забезпечення, удосконалення та 

уніфікація законодавчого регулювання цього інституту у напрямі фіксації 

загальновизнаних умов законності процесу, що свідчить про розвиток цього 

інституту, а не перспективу відмови від нього.  

Зарубіжний досвід нормативної регламентації та реалізації процедури in 

absentia, який розглядається як прийнятний для національного права, стосується 

механізмів забезпечення виконання особою, яка ухиляється від слідства і суду, 

своїх процесуальних обов’язків шляхом накладення тимчасового арешту на її 

майно, обмеження у здійсненні цивільних прав, тимчасової конфіскації та ін. 

Перспективною є регламентація порядку визнання підозрюваного, обвинуваченого 

стороною, яка не виконала своїх зобов’язань та наслідків такого рішення. 
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6. ЄСПЛ визнає провадження in absentia як засіб захисту правопорядку, якщо 

при цьому дотримуються права людини, гарантовані ЄКПЛ. Процедура in absentia 

не суперечить ЄКПЛ, а її реалізація має відбуватись без порушень конвенційних 

гарантій. У кожному випадку ЄСПЛ досліджує національне законодавство, дії 

влади (вжиття заходів щодо забезпечення особистої участі, забезпечення права на 

захист, можливість оскарження вироку, належне повідомлення про обвинувачення 

та розгляд справи, вказівка про наслідки неявки, доведення до відома вироку) і 

обвинуваченого (поважність причин відсутності, позицію щодо бажання і 

прагнення бути присутнім під час судового розгляду (необізнаність про такий 

розгляд, об’єктивна неможливість бути присутнім, намагання ухилитись від 

відповідальності, переховування). 

Правильне використання рішень ЄСПЛ як джерела права, можливе за умови 

усвідомлення підстав його ухвалення, що передбачає необхідність вивчення позиції 

ЄСПЛ щодо юридичного аналізу конкретних обставин, роз’яснення відповідних 

положень ЄКПЛ та встановлення порушення права.  

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

значення вжиття низки специфічних організаційно-тактичних заходів: 

1) здійснення усіх можливих дій задля екстрадиції до застосування процедури in 

absentia; 2) аналіз законодавства запитуваної держави у частині допустимості 

процедури in absentia за внутрішнім правом та/або видачі осіб, до яких вона була 

застосована та кримінальної відповідальності за таке правопорушення; 

3) підтвердження дій запитуючої сторони щодо отримання прав підозрюваного, 

обвинуваченого, що включають інформацію про належне повідомлення особи про 

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

цих заходів має убачатись як саме вони впливають на обсяг прав підозрюваного, 

обвинуваченого, що сприятиме формуванню об’єктивної позиції щодо можливості 

екстрадиції; 4) визначення і оцінка неофіційних або спеціальних каналів 

співробітництва, що використовуються зацікавленими державами поза 
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механізмами співпраці, передбаченими відповідними міжнародними договорами 

але у відповідності до їх норм і принципів. 

До чинників, що впливають на ефективність організації і здійснення 

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

про політичний мотив спеціального кримінального провадження; 2) якісна та повна 

інформація про причетність особи до злочину для внутрішньої перевірки підстав 

для публікації «червоних повідомлень»; 3) необхідність постійного діалогу органу 

досудового розслідування, Національного центрального бюро Інтерполу в Україні 

та Інтерполу у межах певного кримінального провадження.  

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

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

які достатні для складання обвинувального акту, проте закінчити досудове 

розслідування неможливо, оскільки підозрюваний ухиляється від слідства і суду, 

подальший рух провадження можливий лише у формі спеціального досудового 

розслідування, тобто досудове розслідування продовжується із урахуванням 

положень глави 24-1 КПК України. Скорочення, спрощення загальних правил 

досудового розслідування для спеціального досудового розслідування не 

передбачені. 

9. Відмінність процесуального порядку спеціального досудового 

розслідування від досудового розслідування у загальному порядку полягає у 

підставі і умовах його застосування. Відповідно до обґрунтованої у дисертації 

позиції, підставою для здійснення спеціального досудового розслідування є ухвала 

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

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 

149, частинами другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 

258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 

368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 446, 447 закону України про кримінальну відповідальність; 
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2) набуття особою статусу підозрюваного; 3) повнолітній вік підозрюваного; 

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

виклик слідчого судді (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 

рази) та оголошення підозрюваного у розшук.  

10. Із урахуванням авторського підходу щодо поняття спеціального 

кримінального провадження, клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування визначено як письмове звернення прокурора або слідчого за 

погодженням з прокурором до слідчого судді у випадках, коли закінчення 

досудового розслідування у звичайному порядку неможливе у зв’язку з ухиленням 

повнолітнього підозрюваного, який вчинив злочин, визначений у ч. 2 ст. 297-1 КПК 

України і якого оголошено у розшук, від явки на виклик слідчого, прокурора.  

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

4) відомості щодо оголошення особи у розшук, заходи і дії, що вживаються з 

метою розшуку; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний ухиляється від явки 

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

на виклик без поважної причини більш як два рази);ч.1 ст. 297-4 КПК України 

викласти у такій редакції: Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не 

доведе, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

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

більш як два рази), оголошений у розшук та виконуються дії щодо його здійснення; 

абзац 3 ч.3. ст. 297-4 КПК України викласти у такій редакції: Повторне звернення з 

клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого 

судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків 

наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний ухиляється від 

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

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази), оголошений у 

розшук і виконуються дії щодо його здійснення. 
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11. Спеціальний порядок дій уповноважених суб’єктів щодо вжиття заходів 

для забезпечення інформованості підозрюваного про процесуальні дії і рішення 

передбачає, що для вручення повісток про виклик необхідне проведення низки 

заходів: надсилання повістки за останнім відомим місцем проживання чи 

перебування підозрюваного; публікації у ЗМІ загальнодержавної сфери 

розповсюдження; розміщення на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють 

досудове розслідування.  

Обґрунтовано доцільність поширення порядку вручення процесуальних 

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

прокурора з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування. 

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

7) відомості про повістки про виклик підозрюваного, що надсилались за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування та опубліковані в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. 

12. Нормативна вказівка щодо відкладення судового засідання у випадку 

відсутності обвинуваченого, який був належним чином повідомлений, і його 

відсутність не перешкоджає проведенню судового засідання, не є імперативною. 

Доведено доцільність розгляду клопотання про здійснення спеціального судового 

провадження під час підготовчого провадження і запропоновано нову редакцію 

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

13. Із урахуванням авторського підходу до розуміння спеціального 

кримінального провадження, визначено обставини, що мають бути зазначені у 

клопотанні прокурора про здійснення спеціального судового провадження: 

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

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

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

рази). Прокурор зобов’язаний додати до клопотання матеріали про те, що 
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обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне 

провадження. 

До критеріїв оцінки судом факту належного повідомлення обвинуваченого 

належать: 1) докази, що надаються прокурором для підтвердження обізнаності 

обвинуваченого та їх зв’язок з іншими даними та матеріалами провадження, 

2) реалізація законодавчої формули презумпції обізнаності, 3) дотримання вимог 

щодо змісту повідомлень. 

14. Обов’язок суду у випадку здійснення спеціального судового провадження 

досліджувати всі надані докази кореспондується з обов'язком сторін добросовісно 

користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, 

що зумовлюють затягування судового процесу, та обов’язком суду вживати 

передбачені процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового 

провадження.  

Здійснення захисту за призначенням не є порушенням права на захист. У 

оцінці ефективності захисту потрібно орієнтуватись не тільки на процесуальну 

активність захисника, а й враховувати інші критерії, зокрема своєчасність, 

кваліфікованість, послідовність позиції, а головне ‒ відповідність дій захисника 

призначенню захисту: з’ясування обставин, які спростовують підозру чи 

обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність 

підозрюваного, обвинуваченого ‒ тобто інтересам підзахисного.  

У спеціальному судовому провадженні, якщо підозрюваний, обвинувачений не 

контактує із призначеним захисником на суд покладається не тільки обов’язок 

щодо забезпечення права на захист, а й оцінка ефективності захисту.  

15. Судові рішення у спеціальному кримінальному провадженні класифіковано 

на: загальні (які можуть бути постановлені у кримінальному провадженні, що 

здійснюється у загальному порядку) та спеціальні (які можуть бути постановлені 

винятково у спеціальному кримінальному провадженні), а також залежно від стадії 

спеціального кримінального провадження: судові рішення, постановлені під час 

спеціального досудового розслідування та судові рішення, постановлені під час 
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спеціального судового провадження. Загальними (спільними для всіх) вимогами до 

судових рішень є законність, обґрунтованість, вмотивованість. Для процедури 

ухвалення та змісту деяких рішень у спеціальному кримінальному провадженні 

встановлено певні особливості, а саме: щодо порядку розгляду клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження, застосування запобіжного заходу за відсутності підозрюваного, 

вироку за результатами спеціального судового провадження. Практична реалізація 

встановлених вимог та особливостей визначають зміст судового рішення.  

16. Нормативний порядок провадження у суді апеляційної і касаційної 

інстанції для спеціального кримінального провадження окремо не визначається, що 

відповідає системному правилу про здійснення такого провадження у загальному 

порядку. До його особливостей належать: наслідки подання апеляційної скарги 

(ч. 3 ст. 400 КПК України); виняток з переліку істотних порушень вимог 

процесуального закону випадків здійснення судового провадження за відсутності 

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

виконання окремих приписів КПК України щодо обов’язкової участі 

обвинуваченого у судовому засіданні та/або вчиненні ним дій, а саме ч. 4 ст. 401 

КПК України, ч. 4 ст. 430 КПК України; ч. 1 ст. 403 відповідно до якої захисник 

підозрюваного, обвинуваченого без згоди останнього не може відмовитися від 

апеляційної скарги до закінчення апеляційного розгляду. За таким самим 

принципом здійснюється відмова від касаційної скарги, зміна і доповнення 

касаційної скарги під час касаційного провадження.  
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ДОДАТКИ 

          Додаток А 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування 

і спеціального судового провадження)» 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

(щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування і 

спеціального судового провадження) 

 

Верховна Рада України постановляє: 

1. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України, 2013, №№ 9-13, ст. 88 такі зміни: 

1) у статті 193: 

частину шосту викласти в такій редакції: 

«Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім 

наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що 

підозрюваний, обвинувачений у розшук і виконуються дії щодо його здійснення. У 

такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її 

доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю 

підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який 

запобіжний захід, про що постановляє ухвалу»; 

2) у статті 297-1: 

частину другу викласти у такій редакції: 

«2. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених 

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 121, 146-1, 147, 

149, частинами другою‒п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою 

особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 

258-4, 258-5, 260, 294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 

368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 446, 447 закону України про кримінальну відповідальність, 

стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик 

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

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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без поважної причини більш як два рази) та оголошений у розшук. Здійснення 

спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім 

випадків, коли злочини вчинені особами, які ухиляються від явки на виклик 

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

без поважної причини більш як два рази), оголошені у розшук та вони 

розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у 

цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту 

досудового розслідування та судового розгляду»; 

3) статтю 297-2 викласти в такій редакції: 

«1. З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з 

прокурором. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції 

якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного 

суду ‒ слідчим суддею Вищого антикорупційного суду. 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким 

подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні 

кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 

4) відомості щодо оголошення особи у розшук, заходи і дії, що вживаються з 

метою розшуку; 

5) виклад обставин про те, що підозрюваний ухиляється від явки на виклик 

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

без поважної причини більш як два рази); 

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час 

розгляду клопотання; 

7) відомості про повістки про виклик підозрюваного, що надсилались за 

останнім відомим місцем його проживання чи перебування та опубліковані в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування»;  

4) статтю 297-4 викласти у такій редакції: 

«Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування, якщо прокурор, слідчий не доведе, що 

підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

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

два рази), оголошений у розшук та виконуються дії щодо його здійснення. 

2. Під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового 

розслідування слідчий суддя зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів 
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для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій 

зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування. 

Якщо у справі декілька підозрюваних, слідчий суддя постановляє ухвалу лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких існують обставини, передбачені частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу. 

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не 

допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що 

підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

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

два рази) та оголошений у розшук і виконуються дії щодо його здійснення. 

4. Копія ухвали надсилається прокурору, слідчому та захиснику. 

5. Якщо підозрюваний, стосовно якого слідчим суддею постановлено ухвалу 

про здійснення спеціального досудового розслідування, затриманий або 

добровільно з’явився до органу досудового розслідування, подальше досудове 

розслідування щодо нього здійснюється згідно із загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом. 

6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею постановлено 

ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після постановлення ухвали, вносяться до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань»;  

5) частину першу статті 297-5 викласти у такій редакції: 

«1. Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального 

досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його 

проживання чи перебування та публікуються в засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що 

здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик 

у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 

підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом. 

Друкований орган, у якому публікуються протягом наступного року повістки 

про виклик підозрюваного, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;  

6) у статті 309:  

пункт частини першої доповнити словами: «про здійснення спеціального 

досудового розслідування»; 

7) у статті 314: 

частину другу викласти у такій редакції: «Підготовче судове засідання 

відбувається за участю прокурора, обвинуваченого (крім випадків клопотання 

прокурора про здійснення спеціального судового провадження), захисника, 

потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, 
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його представника та законного представника, цивільного відповідача та його 

представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового 

розгляду. Після виконання вимог, передбачених статтями 342-345 цього Кодексу, 

головуючий з’ясовує в учасників судового провадження їх думку щодо можливості 

призначення судового розгляду»; 

частину третю доповнити пунктом сім у такій редакції: «7) призначити 

спеціальне судове провадження»;  

частину четверту викласти у такій редакції: «4. Ухвала про повернення 

обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру, про відмову у здійсненні спеціального судового 

провадження може бути оскаржена в апеляційному порядку»; 

8) у статті 315: 

пункт четвертий частини другої доповнити словами: «здійснення спеціального 

судового провадження»; 

9) у статті 323: 

частину третю викласти у такій редакції: «Судовий розгляд у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього 

Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім 

неповнолітнього, який ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

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

більш як два рази) (спеціальне судове провадження) та оголошений у розшук та 

виконуються дії щодо його здійснення. 

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються 

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

кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального 

судового провадження стосовно такого обвинуваченого. 

Якщо у справі декілька обвинувачених, суд постановляє ухвалу лише стосовно 

тих обвинувачених, щодо яких існують обставини для спеціального судового 

провадження. 

Участь захисника у спеціальному судовому провадженні є обов’язковою. 

Повістки про виклик обвинуваченого у разі здійснення спеціального судового 

провадження надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи 

перебування, а процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому, 

надсилаються захиснику. Інформація про такі документи та повістки про виклик 

обвинуваченого публікуються у засобах масової інформації загальнодержавної 

сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 цього Кодексу. З 

моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважається належним 

чином ознайомленим з її змістом. 

За наявності у такому провадженні інших обвинувачених за клопотанням 

прокурора судовий розгляд здійснюється у судовому засіданні у одному 

кримінальному провадженні. 
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Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального судового 

провадження в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків 

наявності нових обставин, які підтверджують, що обвинувачений ухиляється від 

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

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

розшук і виконуються дії щодо його здійснення»; 

частину четверту викласти у такій редакції: «Якщо обвинувачений, стосовно 

якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального судового 

провадження, затриманий або добровільно з’явився до органу досудового 

розслідування, суду, судовий розгляд розпочинається спочатку зі стадії 

підготовчого провадження згідно із загальними правилами, передбаченими цим 

Кодексом». 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

Голова Верховної Ради  

 України                     
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального 

досудового розслідування і спеціального судового провадження)» 
 

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проект Закону України ««Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування 

і спеціального судового провадження)» підготовлено з урахуванням проблем, що 

виникають у правозастосовній діяльності. 

Аналіз правозастосовної практики спеціального досудового розслідування та 

спеціального судового провадження виявив численні проблеми у діяльності органів 

досудового розслідування і суду, що зумовлені недоліками правової регламентації.  

Невдалим нормативним рішенням був визначений у п.20-1 розділу ХІ 

«Перехідні положення» КПК України щодо тимчасового порядку судового 

розгляду у кримінальному провадженні злочинів, зазначених у частині другій 

статті 297-1 цього Кодексу зв’язок підстави для проведення спеціального 

досудового розслідування у випадку, якщо підозрюваний … «понад шість місяців 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за 

межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі 

проведення антитерористичної операції» із початком діяльності ДБР, що призвело 

до втрати чинності положен щодо підстав для здійснення спеціального досудового 

розслідування у разі переховування підозрюваного на тимчасово окупованій 

території. 

Убачається, що в обґрунтування доцільності правової регламентації 

спеціального кримінального провадження у свій час виправдано і правильно 

наводились аргументи щодо відсутності правової процедури притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, які умисно ухиляються від участі у 

кримінальному провадженні шляхом неприбуття до органів досудового 

розслідування та суду для виконання своїх процесуальних зобов’язань, участі у 

процесуальних діях, які потребують їх присутності, тим самим унеможливлюючи 

рух кримінального процесу. Як наслідок, захист прав потерпілих та інтересів 

держави не може бути забезпечено, а невідворотність відповідальності – як 

завдання кримінального провадження, виконано. Не викликає сумніву, що 

невиправдані зволікання та затягування у кримінальному процесі дискредитують 

значення кримінального судочинства та норм закону про кримінальну 

відповідальність, що підриває авторитет та довіру громадян до державних 

інституцій, створює атмосферу зневіри у справедливість та невпевненості у власній 

захищеності та безпеці. 

Потрібно визнати, що на формування інституту (in absentia) в Україні суттєво 

вплинули політичні події, які сформулювали ставлення до цього інституту через 
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ототожнення з політичною доцільністю, що подекуди викликає сумнів у його 

об’єктивності.  

Натомість усвідомлення значення цього інституту, його впливу на суспільні 

відносини у сфері правопорядку, дотримання прав людини, балансу публічного і 

приватного інтересу ‒ головні позиції з яких потрібно сприймати процедуру in 

absentia. 

Спеціальне кримінальне провадження не може використовуватись як засіб 

політичного переслідування, помсти, тиску, обслуговування приватних інтересів 

або інших, ніж виконання завдань кримінального провадження, мотивів. 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Проект Закону України розроблено з метою покращення ефективності 

здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового 

провадження, а також сприяння принципу невідворотності відповідальності для 

осіб, які ухиляються від участі у кримінальному провадженні, виконання завдань 

кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України. 

3. Правові аспекти 

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, 

Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс України. 

4. Прогноз результатів 

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального 

досудового розслідування і спеціального судового провадження)» сприятиме 

виконанню завдань кримінального провадження. 

 
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України (щодо порядку здійснення спеціального досудового розслідування і 

спеціального судового провадження)» 

 

Чинна редакція Редакція з урахуванням запропонованих 

змін 

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання 

про застосування запобіжного заходу 

1. Розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу здійснюється за участю 

прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, 

його захисника, крім випадків, передбачених 

частиною шостою цієї статті. 

2. Слідчий суддя, суд, до якого прибув або 

доставлений підозрюваний, обвинувачений 

для участі у розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу, 

зобов’язаний роз’яснити його права: 

1) мати захисника; 

2) знати суть та підстави підозри або 

Стаття 193. Порядок розгляду клопотання 

про застосування запобіжного заходу 

1. Розгляд клопотання про застосування 

запобіжного заходу здійснюється за участю 

прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, 

його захисника, крім випадків, передбачених 

частиною шостою цієї статті. 

2. Слідчий суддя, суд, до якого прибув або 

доставлений підозрюваний, обвинувачений 

для участі у розгляді клопотання про 

застосування запобіжного заходу, 

зобов’язаний роз’яснити його права: 

1) мати захисника; 

2) знати суть та підстави підозри або 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1881
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1881
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обвинувачення; 

3) знати підстави його затримання; 

4) відмовитися давати пояснення, показання з 

приводу підозри або обвинувачення; 

5) давати пояснення щодо будь-яких 

обставин його затримання та тримання під 

вартою; 

6) досліджувати речові докази, документи, 

показання, на які посилається прокурор, та 

надавати речі, документи, показання інших 

осіб на спростування доводів прокурора; 

7) заявляти клопотання про виклик і допит 

свідків, показання яких можуть мати 

значення для вирішення питань цього 

розгляду. 

3. Слідчий суддя, суд зобов’язаний вжити 

необхідних заходів для забезпечення 

захисником підозрюваного, обвинуваченого, 

якщо останній заявив клопотання про 

залучення захисника, якщо участь захисника 

є обов’язковою або якщо слідчий суддя, суд 

вирішить, що обставини кримінального 

провадження вимагають участі захисника. 

4. За клопотанням сторін або за власною 

ініціативою слідчий суддя, суд має право 

заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про застосування 

запобіжного заходу. 

5. Будь-які твердження чи заяви 

підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під 

час розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу, не можуть бути 

використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні 

якого він підозрюється, обвинувачується, або 

у будь-якому іншому правопорушенні. 

6. Слідчий суддя, суд може розглянути 

клопотання про обрання запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою та обрати 

такий запобіжний захід за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, 

якщо прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 цього Кодексу, 

буде доведено, що підозрюваний, 

обвинувачений оголошений у міжнародний 

розшук. У такому разі після затримання 

особи і не пізніш як через сорок вісім годин з 

часу її доставки до місця кримінального 

провадження слідчий суддя, суд за участю 

обвинувачення; 

3) знати підстави його затримання; 

4) відмовитися давати пояснення, показання з 

приводу підозри або обвинувачення; 

5) давати пояснення щодо будь-яких 

обставин його затримання та тримання під 

вартою; 

6) досліджувати речові докази, документи, 

показання, на які посилається прокурор, та 

надавати речі, документи, показання інших 

осіб на спростування доводів прокурора; 

7) заявляти клопотання про виклик і допит 

свідків, показання яких можуть мати 

значення для вирішення питань цього 

розгляду. 

3. Слідчий суддя, суд зобов’язаний вжити 

необхідних заходів для забезпечення 

захисником підозрюваного, обвинуваченого, 

якщо останній заявив клопотання про 

залучення захисника, якщо участь захисника 

є обов’язковою або якщо слідчий суддя, суд 

вирішить, що обставини кримінального 

провадження вимагають участі захисника. 

4. За клопотанням сторін або за власною 

ініціативою слідчий суддя, суд має право 

заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення питання про застосування 

запобіжного заходу. 

5. Будь-які твердження чи заяви 

підозрюваного, обвинуваченого, зроблені під 

час розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу, не можуть бути 

використані на доведення його винуватості у 

кримінальному правопорушенні, у вчиненні 

якого він підозрюється, обвинувачується, або 

у будь-якому іншому правопорушенні. 

6. Слідчий суддя, суд може розглянути 

клопотання про обрання запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою та обрати 

такий запобіжний захід за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, 

якщо прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 цього Кодексу, 

буде доведено, що підозрюваний, 

обвинувачений у розшук і виконуються дії 

щодо його здійснення. У такому разі після 

затримання особи і не пізніш як через сорок 

вісім годин з часу її доставки до місця 

кримінального провадження слідчий суддя, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n1723
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підозрюваного, обвинуваченого розглядає 

питання про застосування обраного 

запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або його зміну на більш м’який 

запобіжний захід, про що постановляє 

ухвалу. 

 

Стаття 297--1. Загальні положення 

спеціального досудового розслідування 

1. Спеціальне досудове розслідування (in 

absentia) здійснюється стосовно одного чи 

декількох підозрюваних згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, 

передбаченими цим Кодексом, з урахуванням 

положень цієї глави. 

2. Спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді у кримінальному провадженні щодо 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 

110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 

частинами другою - п’ятою статті 191 (у 

випадку зловживання службовою особою 

своїм службовим становищем), статтями 209, 

255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 

364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-

4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 

Кримінального кодексу України, стосовно 

підозрюваного, крім неповнолітнього, який 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Здійснення спеціального досудового 

розслідування щодо інших злочинів не 

допускається, крім випадків, коли злочини 

вчинені особами, які переховуються від 

органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності або оголошені 

у міждержавний та/або міжнародний розшук, 

та вони розслідуються в одному 

кримінальному провадженні із злочинами, 

зазначеними у цій частині, а виділення 

матеріалів щодо них може негативно 

вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. 

 

 

 

 

суд за участю підозрюваного, 

обвинуваченого розглядає питання про 

застосування обраного запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою або його зміну 

на більш м’який запобіжний захід, про що 

постановляє ухвалу. 

 

Стаття 297--1. Загальні положення 

спеціального досудового розслідування 

1. Спеціальне досудове розслідування (in 

absentia) здійснюється стосовно одного чи 

декількох підозрюваних згідно із загальними 

правилами досудового розслідування, 

передбаченими цим Кодексом, з урахуванням 

положень цієї глави. 

2. Спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді у кримінальному провадженні щодо 

злочинів, передбачених статтями 109, 110, 

110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, 

121, 146-1, 147, 149, частинами 

другою‒п’ятою статті 191 (у випадку 

зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем), статтями 209, 255-

258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 260, 

294, 328, 332-1, 332-2, 341, 348, 364, 364-1, 

365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-

2, 370, 379, 400, 410, 419, 422, 436, 436-1, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 

закону України про кримінальну 

відповідальність, стосовно підозрюваного, 

крім неповнолітнього, який ухиляється від 

явки на виклик слідчого, прокурора чи 

судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази) та оголошений 

у розшук. Здійснення спеціального 

досудового розслідування щодо інших 

злочинів не допускається, крім випадків, коли 

злочини вчинені особами, які ухиляються 

від явки на виклик слідчого, прокурора чи 

судовий виклик слідчого судді, суду 

(неприбуття на виклик без поважної 

причини більш як два рази), оголошені у 

розшук та вони розслідуються в одному 

кримінальному провадженні із злочинами, 

зазначеними у цій частині, а виділення 

матеріалів щодо них може негативно 

вплинути на повноту досудового 

розслідування та судового розгляду. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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3. Якщо у кримінальному провадженні 

повідомлено про підозру декільком особам, 

слідчий, прокурор вправі звернутися до 

слідчого судді із клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні 

передбачені частиною другою цієї статті 

підстави, а стосовно інших підозрюваних 

подальше досудове розслідування у цьому 

самому кримінальному провадженні 

здійснюватиметься згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

Стаття 297-2. Клопотання слідчого, 

прокурора про здійснення спеціального 

досудового розслідування. 

1. З клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді має право звернутися 

прокурор або слідчий за погодженням з 

прокурором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення, і посилання на обставини; 

4) відомості щодо оголошення особи у 

міждержавний та/або міжнародний розшук; 

 

5) виклад обставин про те, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; 

3. Якщо у кримінальному провадженні 

повідомлено про підозру декільком особам, 

слідчий, прокурор вправі звернутися до 

слідчого судді із клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні 

передбачені частиною другою цієї статті 

підстави, а стосовно інших підозрюваних 

подальше досудове розслідування у цьому 

самому кримінальному провадженні 

здійснюватиметься згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

Стаття 297-2. Клопотання слідчого, 

прокурора про здійснення спеціального 

досудового розслідування. 

1. З клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді має право звернутися 

прокурор або слідчий за погодженням з 

прокурором. 

Клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування розглядається 

слідчим суддею місцевого суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого 

знаходиться орган досудового 

розслідування, а у кримінальних 

провадженнях щодо злочинів, віднесених 

до підсудності Вищого антикорупційного 

суду ‒ слідчим суддею Вищого 

антикорупційного суду. 

 

2. У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається 

клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального 

правопорушення із зазначенням статті 

(частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави 

підозрювати особу у вчиненні кримінального 

правопорушення, і посилання на обставини; 

4) відомості щодо оголошення особи у 

розшук, заходи і дії, що вживаються з 

метою розшуку; 

5) виклад обставин про те, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без 
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6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор 

вважає за необхідне допитати під час 

розгляду клопотання. 

 

 

ВІДСУТНІЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 297-4. Вирішення питання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування 

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування, якщо прокурор, 

слідчий не доведе, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

 

 

 

2. Під час вирішення питання про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

слідчий суддя зобов’язаний врахувати 

наявність достатніх доказів для підозри особи 

щодо якої подано клопотання у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

 

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий 

суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає 

мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування. 

Якщо у справі декілька підозрюваних, 

слідчий суддя постановляє ухвалу лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких 

існують обставини, передбачені частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу. 

Повторне звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному 

поважної причини більш як два рази); 

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор 

вважає за необхідне допитати під час 

розгляду клопотання; 

7) відомості про повістки про виклик 

підозрюваного, що надсилались за 

останнім відомим місцем його проживання 

чи перебування та опубліковані в засобах 

масової інформації загальнодержавної 

сфери розповсюдження та на офіційних 

веб-сайтах органів, що здійснюють 

досудове розслідування. 

 

 

 

 

Стаття 297-4. Вирішення питання про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування 

1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні 

клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування, якщо прокурор, 

слідчий не доведе, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази), 

оголошений у розшук та виконуються дії 

щодо його здійснення. 

 

2. Під час вирішення питання про здійснення 

спеціального досудового розслідування 

слідчий суддя зобов’язаний врахувати 

наявність достатніх доказів для підозри особи 

щодо якої подано клопотання у вчиненні 

кримінального правопорушення. 

 

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий 

суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає 

мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про здійснення 

спеціального досудового розслідування. 

Якщо у справі декілька підозрюваних, 

слідчий суддя постановляє ухвалу лише 

стосовно тих підозрюваних, щодо яких 

існують обставини, передбачені частиною 

другою статті 297-1 цього Кодексу. 

Повторне звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування до слідчого судді в одному 
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кримінальному провадженні не допускається, 

крім випадків наявності нових обставин, які 

підтверджують, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з 

метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

 

 

 

4. Копія ухвали надсилається прокурору, 

слідчому та захиснику. 

5. Якщо підозрюваний, стосовно якого 

слідчим суддею постановлено ухвалу про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування, затриманий або добровільно 

з’явився до органу досудового розслідування, 

подальше досудове розслідування щодо 

нього здійснюється згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно 

яких слідчим суддею постановлено ухвалу 

про здійснення спеціального досудового 

розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 

годин після постановлення ухвали, вносяться 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

Стаття 297-5. Порядок вручення 

процесуальних документів підозрюваному 

при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 

 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі 

здійснення спеціального досудового 

розслідування надсилаються за останнім 

відомим місцем його проживання чи 

перебування та обов’язково публікуються в 

засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та 

на офіційних веб-сайтах органів, що 

здійснюють досудове розслідування. З 

моменту опублікування повістки про виклик 

у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження 

підозрюваний вважається належним чином 

ознайомленим з її змістом. 

Друкований орган, у якому публікуються 

протягом наступного року повістки про 

виклик підозрюваного, визначається не 

кримінальному провадженні не допускається, 

крім випадків наявності нових обставин, які 

підтверджують, що підозрюваний 

ухиляється від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) та 

оголошений у розшук і виконуються дії 

щодо його здійснення. 
 

4. Копія ухвали надсилається прокурору, 

слідчому та захиснику. 

5. Якщо підозрюваний, стосовно якого 

слідчим суддею постановлено ухвалу про 

здійснення спеціального досудового 

розслідування, затриманий або добровільно 

з’явився до органу досудового розслідування, 

подальше досудове розслідування щодо 

нього здійснюється згідно із загальними 

правилами, передбаченими цим Кодексом. 

 

6. Відомості щодо підозрюваних, стосовно 

яких слідчим суддею постановлено ухвалу 

про здійснення спеціального досудового 

розслідування, невідкладно, але не пізніше 24 

годин після постановлення ухвали, вносяться 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

 

Стаття 297-5. Порядок вручення 

процесуальних документів підозрюваному 

при здійсненні спеціального досудового 

розслідування 

 

1. Повістки про виклик підозрюваного у разі 

здійснення спеціального досудового 

розслідування надсилаються за останнім 

відомим місцем його проживання чи 

перебування та публікуються в засобах 

масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних веб-сайтах 

органів, що здійснюють досудове 

розслідування. З моменту опублікування 

повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження підозрюваний вважається 

належним чином ознайомленим з її змістом. 

Друкований орган, у якому публікуються 

протягом наступного року повістки про 

виклик підозрюваного, визначається не 

пізніше 1 грудня поточного року в порядку, 
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пізніше 1 грудня поточного року в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2. Копії процесуальних документів, що 

підлягають врученню підозрюваному, 

надсилаються захиснику. 

 

 

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які 

можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування 

 

1. Під час досудового розслідування можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку 

ухвали слідчого судді про: 

1) відмову у наданні дозволу на затримання; 

2) застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або відмову в його 

застосуванні; 

3) продовження строку тримання під вартою 

або відмову в його продовженні; 

4) застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту або відмову в його 

застосуванні; 

5) продовження строку домашнього арешту 

або відмову в його продовженні; 

5-1) застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави або про відмову в 

застосуванні такого заходу; 

6) поміщення особи в приймальник-

розподільник для дітей або відмову в такому 

поміщенні; 

7) продовження строку тримання особи в 

приймальнику-розподільнику для дітей або 

відмову в його продовженні; 

8) направлення особи до медичного закладу 

для проведення психіатричної експертизи або 

відмову у такому направленні; 

9) арешт майна або відмову у ньому; 

10) тимчасовий доступ до речей і документів, 

яким дозволено вилучення речей і 

документів, які посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких 

фізична особа - підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність; 

11) відсторонення від посади або відмову у 

ньому; 

11-1) продовження відсторонення від посади; 

12) відмову у здійсненні спеціального 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

2. Копії процесуальних документів, що 

підлягають врученню підозрюваному, 

надсилаються захиснику. 

 

 

 

Стаття 309. Ухвали слідчого судді, які 

можуть бути оскаржені під час досудового 

розслідування 

 

1. Під час досудового розслідування можуть 

бути оскаржені в апеляційному порядку 

ухвали слідчого судді про: 

1) відмову у наданні дозволу на затримання; 

2) застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або відмову в його 

застосуванні; 

3) продовження строку тримання під вартою 

або відмову в його продовженні; 

4) застосування запобіжного заходу у вигляді 

домашнього арешту або відмову в його 

застосуванні; 

5) продовження строку домашнього арешту 

або відмову в його продовженні; 

5-1) застосування запобіжного заходу у 

вигляді застави або про відмову в 

застосуванні такого заходу; 

6) поміщення особи в приймальник-

розподільник для дітей або відмову в такому 

поміщенні; 

7) продовження строку тримання особи в 

приймальнику-розподільнику для дітей або 

відмову в його продовженні; 

8) направлення особи до медичного закладу 

для проведення психіатричної експертизи або 

відмову у такому направленні; 

9) арешт майна або відмову у ньому; 

10) тимчасовий доступ до речей і документів, 

яким дозволено вилучення речей і 

документів, які посвідчують користування 

правом на здійснення підприємницької 

діяльності, або інших, за відсутності яких 

фізична особа - підприємець чи юридична 

особа позбавляються можливості 

здійснювати свою діяльність; 

11) відсторонення від посади або відмову у 

ньому; 

11-1) продовження відсторонення від посади; 

12) про здійснення спеціального досудового 
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досудового розслідування; 

13) закриття кримінального провадження на 

підставі частини дев’ятої статті 284 цього 

Кодексу. 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження або на рішення 

слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про закриття 

кримінального провадження на підставі 

пункту 9-1 частини першої статті 284 цього 

Кодексу, про скасування повідомлення про 

підозру чи відмову у задоволенні скарги на 

повідомлення про підозру, повернення скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній. 

3. Скарги на інші ухвали слідчого судді 

оскарженню не підлягають і заперечення 

проти них можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді. 

 

 

Стаття 314. Підготовче судове засідання 

1. Після отримання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру 

або клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності суд не пізніше 

п’яти днів з дня його надходження призначає 

підготовче судове засідання, в яке викликає 

учасників судового провадження. 

2. Підготовче судове засідання відбувається 

за участю прокурора, обвинуваченого, 

захисника, потерпілого, його представника та 

законного представника, цивільного 

позивача, його представника та законного 

представника, цивільного відповідача та його 

представника, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, 

згідно з правилами, передбаченими цим 

Кодексом для судового розгляду. Після 

виконання вимог, передбачених статтями 

342-345 цього Кодексу, головуючий з’ясовує 

в учасників судового провадження їх думку 

щодо можливості призначення судового 

розгляду. 

 

розслідування, відмову у його здійсненні; 

13) закриття кримінального провадження на 

підставі частини дев’ятої статті 284 цього 

Кодексу. 

2. Під час досудового розслідування також 

можуть бути оскаржені в апеляційному 

порядку ухвали слідчого судді про відмову у 

задоволенні скарги на постанову про закриття 

кримінального провадження або на рішення 

слідчого, прокурора про відмову в 

задоволенні клопотання про закриття 

кримінального провадження на підставі 

пункту 9-1 частини першої статті 284 цього 

Кодексу, про скасування повідомлення про 

підозру чи відмову у задоволенні скарги на 

повідомлення про підозру, повернення скарги 

на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, 

прокурора або відмову у відкритті 

провадження по ній. 

3. Скарги на інші ухвали слідчого судді 

оскарженню не підлягають і заперечення 

проти них можуть бути подані під час 

підготовчого провадження в суді. 

 

 

Стаття 314. Підготовче судове засідання 

1. Після отримання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру 

або клопотання про звільнення від 

кримінальної відповідальності суд не пізніше 

п’яти днів з дня його надходження призначає 

підготовче судове засідання, в яке викликає 

учасників судового провадження. 

2. Підготовче судове засідання відбувається 

за участю прокурора, обвинуваченого (крім 

випадків клопотання прокурора про 

здійснення спеціального судового 

провадження), захисника, потерпілого, його 

представника та законного представника, 

цивільного позивача, його представника та 

законного представника, цивільного 

відповідача та його представника, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, згідно з 

правилами, передбаченими цим Кодексом для 

судового розгляду. Після виконання вимог, 

передбачених статтями 342-345 цього 

Кодексу, головуючий з’ясовує в учасників 

судового провадження їх думку щодо 
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3. У підготовчому судовому засіданні суд має 

право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтями 468-475 

цього Кодексу; 

2) закрити провадження у випадку 

встановлення підстав, передбачених 

пунктами 4-8, 10 частини першої або 

частиною другою статті 284 цього Кодексу; 

 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам цього Кодексу; 

4) направити обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності 

у випадку встановлення непідсудності 

кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі 

обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру; 

6) доручити представнику персоналу органу 

пробації скласти досудову доповідь. 

 

ВІДСУТНІЙ 

 

 

 

4. Ухвала про повернення обвинувального 

акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного 

характеру може бути оскаржена в 

апеляційному порядку. 

 

5. У підготовчому судовому засіданні суд у 

випадках, передбачених цим Кодексом, за 

власною ініціативою або за клопотанням 

обвинуваченого, його захисника чи законного 

представника, чи за клопотанням прокурора і 

лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини 

можливості призначення судового розгляду. 

 

3. У підготовчому судовому засіданні суд має 

право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду або відмовити в 

затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для 

продовження досудового розслідування в 

порядку, передбаченому статтями 468-475 

цього Кодексу; 

2) закрити провадження у випадку 

встановлення підстав, передбачених 

пунктами 4-8, 10 частини першої або 

частиною другою статті 284 цього Кодексу; 

 

3) повернути обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру 

прокурору, якщо вони не відповідають 

вимогам цього Кодексу; 

4) направити обвинувальний акт, клопотання 

про застосування примусових заходів 

медичного або виховного характеру до 

відповідного суду для визначення підсудності 

у випадку встановлення непідсудності 

кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі 

обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного 

або виховного характеру; 

6) доручити представнику персоналу органу 

пробації скласти досудову доповідь; 

 

7) призначити спеціальне судове 

провадження. 

 

 

4. Ухвала про повернення обвинувального 

акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного 

характеру, про відмову у здійсненні 

спеціального судового провадження може 

бути оскаржена в апеляційному порядку. 

5. У підготовчому судовому засіданні суд у 

випадках, передбачених цим Кодексом, за 

власною ініціативою або за клопотанням 

обвинуваченого, його захисника чи законного 

представника, чи за клопотанням прокурора і 

лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини 
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вирішує питання щодо складання досудової 

доповіді, про що постановляє ухвалу із 

зазначенням строку підготовки такої 

доповіді. 

 

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду 

 

1. Якщо під час підготовчого судового 

засідання не будуть встановлені підстави для 

прийняття рішень, передбачених пунктами 1-

4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, 

суд проводить підготовку до судового 

розгляду. 

2. З метою підготовки до судового розгляду 

суд: 

1) визначає дату та місце проведення 

судового розгляду; 

2) з’ясовує, у відкритому чи закритому 

судовому засіданні необхідно здійснювати 

судовий розгляд; 

3) з’ясовує питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді; 

4) розглядає клопотання учасників судового 

провадження про: 

здійснення судового виклику певних осіб до 

суду для допиту; 

витребування певних речей чи документів; 

здійснення судового розгляду в закритому 

судовому засіданні; 

 

ВІДСУТНІЙ 

 

 

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки 

до судового розгляду. 

3. Під час підготовчого судового засідання 

суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити чи 

скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі 

запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких 

клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За 

відсутності зазначених клопотань сторін 

кримінального провадження застосування 

заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважається продовженим. 

вирішує питання щодо складання досудової 

доповіді, про що постановляє ухвалу із 

зазначенням строку підготовки такої 

доповіді. 

 

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з 

підготовкою до судового розгляду 

 

1. Якщо під час підготовчого судового 

засідання не будуть встановлені підстави для 

прийняття рішень, передбачених пунктами 1-

4 частини третьої статті 314 цього Кодексу, 

суд проводить підготовку до судового 

розгляду. 

2. З метою підготовки до судового розгляду 

суд: 

1) визначає дату та місце проведення 

судового розгляду; 

2) з’ясовує, у відкритому чи закритому 

судовому засіданні необхідно здійснювати 

судовий розгляд; 

3) з’ясовує питання про склад осіб, які 

братимуть участь у судовому розгляді; 

4) розглядає клопотання учасників судового 

провадження про: 

здійснення судового виклику певних осіб до 

суду для допиту; 

витребування певних речей чи документів; 

здійснення судового розгляду в закритому 

судовому засіданні; 

 

здійснення спеціального судового 

провадження. 

 

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки 

до судового розгляду. 

3. Під час підготовчого судового засідання 

суд за клопотанням учасників судового 

провадження має право обрати, змінити чи 

скасувати заходи забезпечення 

кримінального провадження, в тому числі 

запобіжний захід, обраний щодо 

обвинуваченого. При розгляді таких 

клопотань суд додержується правил, 

передбачених розділом ІІ цього Кодексу. За 

відсутності зазначених клопотань сторін 

кримінального провадження застосування 

заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового 

розслідування, вважається продовженим. 
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Стаття 323. Наслідки неприбуття 

обвинуваченого 

1. Якщо обвинувачений, до якого не 

застосовано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою, не прибув за викликом 

у судове засідання, суд відкладає судовий 

розгляд, призначає дату нового засідання і 

вживає заходів до забезпечення його 

прибуття до суду. Суд також має право 

постановити ухвалу про привід 

обвинуваченого та/або ухвалу про 

накладення на нього грошового стягнення в 

порядку, передбаченому главами 11 та 12 

цього Кодексу. 

3. Судовий розгляд у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, зазначених у 

частині другій статті 297-1 цього Кодексу, 

може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім 

неповнолітнього, який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності (спеціальне 

судове провадження) та оголошений у 

міждержавний та/або міжнародний розшук. 

За наявності таких обставин за клопотанням 

прокурора, до якого додаються матеріали про 

те, що обвинувачений знав або повинен був 

знати про розпочате кримінальне 

провадження, суд постановляє ухвалу про 

здійснення спеціального судового 

провадження стосовно такого 

обвинуваченого. 

Якщо у справі декілька обвинувачених, суд 

постановляє ухвалу лише стосовно тих 

обвинувачених, щодо яких існують 

обставини для спеціального судового 

провадження. 

Участь захисника у спеціальному судовому 

провадженні є обов’язковою. 

Повістки про виклик обвинуваченого у разі 

здійснення спеціального судового 

провадження надсилаються за останнім 

відомим місцем його проживання чи 

перебування, а процесуальні документи, що 

підлягають врученню обвинуваченому, 

надсилаються захиснику. Інформація про такі 

документи та повістки про виклик 

обвинуваченого обов’язково публікуються у 

 

 

Стаття 323. Наслідки неприбуття 

обвинуваченого 

1. Якщо обвинувачений, до якого не 

застосовано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою, не прибув за викликом 

у судове засідання, суд відкладає судовий 

розгляд, призначає дату нового засідання і 

вживає заходів до забезпечення його 

прибуття до суду. Суд також має право 

постановити ухвалу про привід 

обвинуваченого та/або ухвалу про 

накладення на нього грошового стягнення в 

порядку, передбаченому главами 11 та 12 

цього Кодексу. 

3. Судовий розгляд у кримінальному 

провадженні щодо злочинів, зазначених у 

частині другій статті 297-1 цього Кодексу, 

може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім 

неповнолітнього, який ухиляється від явки 

на виклик слідчого, прокурора чи судовий 

виклик слідчого судді, суду (неприбуття на 

виклик без поважної причини більш як 

два рази) (спеціальне судове провадження) 

та оголошений у розшук та виконуються 

дії щодо його здійснення. 

За наявності таких обставин за клопотанням 

прокурора, до якого додаються матеріали про 

те, що обвинувачений знав або повинен був 

знати про розпочате кримінальне 

провадження, суд постановляє ухвалу про 

здійснення спеціального судового 

провадження стосовно такого 

обвинуваченого. 

Якщо у справі декілька обвинувачених, суд 

постановляє ухвалу лише стосовно тих 

обвинувачених, щодо яких існують 

обставини для спеціального судового 

провадження. 

Участь захисника у спеціальному судовому 

провадженні є обов’язковою. 

Повістки про виклик обвинуваченого у разі 

здійснення спеціального судового 

провадження надсилаються за останнім 

відомим місцем його проживання чи 

перебування, а процесуальні документи, що 

підлягають врученню обвинуваченому, 

надсилаються захиснику. Інформація про такі 
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засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження 

згідно з положеннями статті 297-5 цього 

Кодексу. З моменту опублікування повістки 

про виклик у засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження 

обвинувачений вважається належним чином 

ознайомленим з її змістом. 

За наявності у такому провадженні інших 

обвинувачених за клопотанням прокурора 

судовий розгляд здійснюється у судовому 

засіданні у одному кримінальному 

провадженні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Якщо підстави для постановлення судом 

ухвали про спеціальне судове провадження 

перестали існувати, подальший судовий 

розгляд розпочинається спочатку згідно із 

загальними правилами, передбаченими цим 

Кодексом. 

… 

 

 

 

 

 

документи та повістки про виклик 

обвинуваченого публікуються у засобах 

масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження згідно з положеннями статті 

297-5 цього Кодексу. З моменту 

опублікування повістки про виклик у засобах 

масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження обвинувачений вважається 

належним чином ознайомленим з її змістом. 

За наявності у такому провадженні інших 

обвинувачених за клопотанням прокурора 

судовий розгляд здійснюється у судовому 

засіданні у одному кримінальному 

провадженні. 

Повторне звернення з клопотанням про 

здійснення спеціального судового 

провадження в одному кримінальному 

провадженні не допускається, крім 

випадків наявності нових обставин, які 

підтверджують, що обвинувачений 

ухиляється від явки на виклик слідчого, 

прокурора чи судовий виклик слідчого 

судді, суду (неприбуття на виклик без 

поважної причини більш як два рази) та 

оголошений у розшук і виконуються дії 

щодо його здійснення. 

 

4. Якщо обвинувачений, стосовно якого 

слідчим суддею постановлено ухвалу про 

здійснення спеціального судового 

провадження, затриманий або добровільно 

з’явився до органу досудового 

розслідування, суду, судовий розгляд 

розпочинається спочатку зі стадії 

підготовчого провадження згідно із 

загальними правилами, передбаченими 

цим Кодексом 
 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n5145
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Додаток Б 

 
Зведені дані опитування 320 слідчих, 250 прокурорів, 120 слідчих суддів, 73 суддів першої 

інстанції, 24 суддів апеляційної інстанції, 45 адвокатів (захисників) з м. Києва, Київської, 

Волинської, Дніпропетровської, Луганської (крім тимчасово окупованих територій) Львівської, 

Одеської, Полтавської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей 

 

Запитання 

 

Респонденти 

 

 

Варіант 

відповіді 

Слідчі  Прокурори Слідчі 

судді, 

судді 

Захисники 

Чи вважаєте Ви, що СКП 

відповідає завданням та 

засадам кримінального 

провадження ? 

Так 88 % 85 % 78 % 64 % 

Ні 6 % 5 % 8 % 27 % 

б\в* 6 % 10 % 14 % 9 % 

Чи вважаєте Ви перелік 

злочинів щодо яких можливе 

здійснення СКП незмінним 

(неможливість нормативного 

звуження або розширення)? 

Так 93 % 91 % 75 % 31 % 

Ні 5 % 4 % 5 % 45 % 

б\в 2 % 5 % 20 % 24 % 

Яке місце у диференціації 

процесуальної форми займає 

СКП (за критерієм 

складності)?  

Спрощене 9% 6 % 2 % ‒ 

Ускладнене 5 % 5 % 2 % ‒ 

Звичайне  82 % 81 % 83 % ‒ 

Інше 1 % ‒ ‒ ‒ 

б\в 3 % 8 % 13 % ‒ 

Відзначте рішення ЄСПЛ, які 

Ви використовуєте у СКП. 

(можливі декілька варіантів 

відповіді, а також прохання 

зазначити про рішення, які не 

вказані у переліку).  

«Ван Ґейзеґем 

проти Бельгії»  

32 % 43 % 76 % 65 % 

«Кромбах проти 

Франції»  

93 % 96 % 100 % 100 % 

«Колоцца проти 

Італії»  

100 % 100 % 100 % 100 % 

«Шомоді проти 

Італії» 

100 % 100 % 100 % 100 % 

«Меденіца проти 

Швейцарії» 

100 % 100 % 100 % 100 % 
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«Зейдович проти 

Італії» 

44 % 45 % 84 % 79 % 

«Стоїчков проти 

Болгарії» 

23 % 48 % 85 % 77 % 

«Б. проти 

Франції» 

12 % 19 % 43 % 51% 

 «Пуатрімоль 

проти Франціі» 

35 % 39 % 57 % 56 % 

«Енсслін та ін. 

проти ФРН» 

16 % 19 % 53 % 36 % 

«Ейнхорн проти 

Франції» 

9 % 10 % 42 % 28 % 

«Сомоджі проти 

Італії» 

76 % 79 % 86 % 81 % 

«Баттісті проти 

Франції» 

25 % 29 % 47 % 48 % 

«Хисі проти 

Албанії» 

18 % 22 % 89 % 86 % 

«Мало проти 

Албанії» 

18 % 22 % 89 % 86 % 

«Мука проти 

Албанії» 

18 % 22 % 89 % 86  % 

«Toпі проти 

Албанії» 

18 % 22 % 89 % 86 % 

«Да Лус Домінгеш 

Феррейра проти 

Бельгії» 

43 % 47 % 85 % 83 % 

«Годді проти 

Італії» 

87 % 92 % 95 % 95 % 

«Лала проти 

Нідерландів» 

90 % 92 % 97 % 96 % 

Не використ. ‒ ‒ ‒ ‒ 
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Інші 5 % 4 % 4 % 3 % 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 

Які проблеми міжнародного 

співробітництва у СКП Ви 

визначаєте як актуальні? 

(оберіть один або декілька 

варіантів та/або зазначте свою 

позицію) 

Тривалість 

виконання запитів  

85 % 89 % 92 % 86 % 

Змістовна якість 

документів, 

отриманих у 

рамках 

міжнародної 

правової 

допомоги 

62 % 63 % 34 % 32 % 

Ризики, пов’язані 

із реалізацією 

заходів міжнар. 

співроб. у СКП 

(відмінності у 

законодавстві 

щодо 

застосування 

процедури in 

absentia) 

41 % 42 % 85 % 42 % 

Інше 6 % 5 % 2 % 3 % 

б\в 3 % 2 % 2 % 2 % 

Чи підтримуєте Ви наступну 

пропозицію: п. 8 «Інструкції з 

організації взаємодії органів 

досудового розслідування з 

іншими органами та 

підрозділами Національної 

поліції України в запобіганні 

кримінальним 

правопорушенням, їх 

виявленні та розслідуванні», 

затвердженої Наказом МВС 

України від 7 липня 2017 року 

№ 575, який потрібно 

Так 92  % 87 % % 54 % 75 % 

Ні ‒ ‒ ‒ ‒ 

Вважаю, що 

відповідні зміни 

потрібні у КПК  

8 % 13 % 42 % 25 % 

Інша позиція ‒ ‒ 3 % ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 
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викласти у наступній редакції: 

п. 8. У кримінальних 

провадженнях про злочини, за 

вчинення яких згідно з чинним 

законодавством передбачене 

покарання у вигляді 

позбавлення волі на 

максимальний строк не менше 

двох років, в яких 

підозрюваного оголошено в 

розшук, у разі наявності 

достатніх підстав вважати, що 

особа може переховуватися за 

межами України, слідчий 

відповідно до законодавства 

вирішує питання про 

оголошення особи в 

міжнародний розшук. Слідчий 

вживає вичерпних заходів у 

межах міжнародного 

співробітництва для 

встановлення 

місцезнаходження 

підозрюваного та 

забезпечення його особистої 

участі у кримінальному 

провадженні до звернення з 

клопотанням про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування. 

     

Чи мали місце у Вашій 

правозастосовній діяльності 

проблеми доказування: 

набуття особою статусу 

підозрюваного, наявність 

достатніх доказів для підозри;  

Так 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ні ‒ ‒ ‒ ‒ 

Інше ‒ ‒ ‒ ‒ 

б\в‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 
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переховування підозрюваного 

від слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності;  

оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук. 

Оберіть один або декілька 

варіантів відповідей та/або 

зазначте свою позицію. 

     

Як Ви вважаєте, чи потрібно 

поширювати вимоги ст. 297-5 

КПК України на момент 

звернення до слідчого судді з 

клопотанням про здійснення 

СДР? 

Так 75 % 83 % 85 % 88 % 

Ні 11 % 7 % 2 % 5 % 

б\в 14 % 10 % 13 % 7 % 

Чи підтримуєте Ви наступну 

пропозицію доповнити ч. 1 

ст. 297-2 пунктом 7 у такій 

редакції: 

7) відомості про повістки про 

виклик підозрюваного, що 

надсилались за останнім 

відомим місцем його 

проживання чи перебування 

та опубліковані в засобах 

масової інформації 

загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на 

офіційних веб-сайтах органів, 

що здійснюють досудове 

розслідування. 

Так 75 % 83 % 85 % 88 % 

Ні  ‒ 2  % ‒ ‒ 

Інше 6 % 8 % 12 % 8 % 

б\в 19 % 7 % 3 % 4 % 

Чи підтримуєте Ви ініціативу 

щодо усунення законодавчої 

прогалини шляхом викладення 

ч. 1 ст. 297-2 КПК України у 

такій редакції:  

1. З клопотанням про 

Так 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ні ‒ ‒ ‒ ‒ 

Інше ‒ ‒ ‒ ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 
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здійснення спеціального 

досудового розслідування до 

слідчого судді має право 

звернутися прокурор або 

слідчий за погодженням з 

прокурором. 

Клопотання про здійснення 

спеціального досудового 

розслідування розглядається 

слідчим суддею місцевого 

суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться 

орган досудового 

розслідування, а у 

кримінальних провадженнях 

щодо злочинів, віднесених до 

підсудності Вищого 

антикорупційного суду ‒ 

слідчим суддею Вищого 

антикорупційного суду. 

     

Чи вважаєте Ви правильною 

практику розгляду питання 

щодо здійснення ССП на 

стадії підготовчого 

провадження? 

Так 

 

100 % 100 % 100 % 100 % 

Ні 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 

Інше 

 

‒ ‒ ‒ ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 

Чи вважаєте Ви, що питання 

участі захисника за 

призначенням у СКП 

потребують нормативного 

удосконалення? (оберіть один 

або декілька з варіантів 

відповідей та/або зазначте 

свою позицію). 

У КПК  16 % 19 % 34 % 41 % 

У Правилах 

адвокатської 

етики 

43 % 46 % 29 % 19 % 

У спеціальному 

законі 

22 % 24 % 33 % 29% 

Достатньо 

регламентовані 

(не потребують) 

12 % 10 % 3 % 6 % 

Інше 2 % 1 % 1 % 5 % 

б\в 5 % ‒ ‒ ‒ 
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Чи згодні Ви з тезою, що якщо 

підозрюваний, обвинувачений 

не контактує із призначеним 

захисником на суд 

покладається не тільки 

обов’язок щодо забезпечення 

права на захист, а й оцінка 

ефективності такого захисту? 

Так 89 % 92% 100 % 100 % 

Ні 10 % 8 % ‒ 

Інше 1 % ‒ ‒ ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 

Чи підтримуєте Ви 

пропозицію щодо наступної 

редакції ч.4 ст. 323 КПК 

України: 4. Якщо 

обвинувачений, стосовно якого 

слідчим суддею постановлено 

ухвалу про здійснення 

спеціального судового 

провадження, затриманий або 

добровільно з’явився до органу 

досудового розслідування, 

судовий розгляд 

розпочинається спочатку зі 

стадії підготовчого 

провадження згідно із 

загальними правилами, 

передбаченими цим Кодексом 

Так 100 % 100 % 100 % 100 % 

Ні ‒ ‒ ‒ ‒ 

Інше ‒ ‒ ‒ ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 

Чи доцільним є нормативне 

врегулювання можливості 

оскарження ухвали слідчого 

судді про здійснення СДР? 

Так 76 % 85 % 87 % 100 % 

Ні 24 % 15 % 13 % ‒ 

б\в ‒ ‒ ‒ ‒ 

Які проблеми СКП 

теоретичного, нормативного, 

правозастосовного характеру 

Ви вважаєте найбільш 

актуальними? Оберіть один 

або декілька варіантів 

відповіді. 

Стан 

нормативного 

регулювання СДР 

та ССП 

89 % 92 % 93 % 98 % 

Недосконалість 

категоріально-

понятійного 

апарату 

54 % 52 % 56 % 51 % 

Неузгодженість 

законодавства і 

правозастосовної 

практики 

68 % 77 % 85 % 81 % 

Інше 12 % 10 % 8 % 11 % 

*респондент відмовився від відповіді 
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Зведені дані за результатами опрацювання слідчої, прокурорської, судової практики, діяльності 

захисників у СКП 

 

 

Слідча, прокурорська практика Судова практика  Адвокатська практика 

Недоліки, які вплинули на 

результат розгляду слідчим 

суддею клопотань про 

здійснення СДР: 

1) пов’язані із 

повідомленням про підозру, 

підтвердження належного 

порядку викликів (неналежне 

підтвердження дій щодо 

дотримання процедури 

відправлення повідомлень, 

відсутність інших дій, що 

свідчать про ініціативність і 

активність щодо надіслання 

та/або вручення повідомлення);  

2) щодо здійснення 

розшуку, встановлення 

місцезнаходження (не 

зазначення слідчим прокурором 

даних, що підтверджують факт 

перебування особи за межами 

України, на ТОТ (у тому числі 

посилання на інформацію 

(розшукова справа, лист, 

рапорт) оперативних 

підрозділів із формулюванням 

про вірогідне перебування 

особи у певному місці) у той 

час як підтвердження 

перебування особи за межами 

країни або на ТОТ потребує 

зазначення процесуальних 

джерел, передбачених ст. 84 

КПК України з яких отримано 

такі дані); не підтвердження 

оголошення підозрюваного у 

міжнародний розшук; 

3) переховування 

підозрюваного з метою 

У КПК не визначено 

порядок дій слідчого судді 

у випадку, якщо 

клопотання відповідає 

вимогам ст. 297-2 КПК 

України, але подане для 

розгляду суб’єкту, який не 

має повноважень його 

розглядати (наприклад, 

звернення з клопотанням 

про проведення СДР до 

ВАС у випадках, коли 

кримінальне провадження 

зареєстроване до початку 

роботи ВАС і досудове 

розслідування 

здійснюється іншими, ніж 

НАБУ, органами 

досудового розслідування). 

 

 

У СКП типовими є 

декілька процесуальних 

ситуацій:  

1) обвинувачений 

сам обрав захисника, що 

свідчить про те, що 

позиція обвинуваченого 

відома захиснику;  

2) захисника було 

призначено і він має 

зв’язок з обвинуваченим;  

3) захисника було 

призначено і він не має 

зв’язку з обвинуваченим.  

У двох перших 

випадках проблемним є 

питання обсягу прав 

обвинуваченого, які 

можуть бути реалізовані 

через захисника, а у 

третьому, крім цього, існує 

проблема визначення 

загальної лінії захисту і її 

узгодженості з інтересами 

обвинуваченого.  

 

За умови практично 

ідентичного змісту 

мотивувальної частини 

ухвали про здійснення 

ССП/відмову у здійсненні 

ССП, резолютивна частина 

може містити протилежні 

приписи, тобто суд 

задовольняє клопотання 

про здійснення ССП або 

відмовляє у його 

задоволенні. 

 

 

Захисники переважно 

посилаються на наступні 

обставини:  

безпідставність 

здійснення спеціального 

судового провадження 

(необізнаність 

підзахисного про 

кримінальне 

провадження),  

вина підзахисного не 

доведена (адже мотив і 
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ухилення від кримінальної 

відповідальності 

(обґрунтування переховування 

оголошенням у розшук, 

відсутність даних про 

процесуальні дії щодо 

з’ясування факту 

переховування особи, виклики 

особи після повідомлення про 

підозру); 

5) інші (не відповідність 

інформації про розшук 

фактичним обставинам 

провадження, подання 

клопотання з порушенням 

правил підсудності). 

 Поширеність 

практики відмови у 

задоволенні клопотання, 

зупинення судового 

провадження та 

оголошення 

обвинуваченого у розшук 

(відповідно до ст. 335 КПК 

України). 

 

умисел на учинення 

злочину неможливо 

встановити, зважаючи на 

те, що вони є 

суб’єктивними ознаками, а 

підзахисний жодного разу 

не був допитаний у 

кримінальному 

провадженні), 

недопустимість та 

неналежність доказів 

сторони обвинувачення 

(зазвичай, шляхом 

вказівки на процесуальні 

порушення). 

 

Відмовляючи у 

задоволенні клопотання 

про здійснення ССП 

переважно зазначають, що 

прокурором не надано 

належних доказів про: 

‒ переховування 

обвинуваченого з метою 

ухилення від кримінальної 

відповідальності,  

‒ належне 

повідомлення 

обвинуваченого, 

‒ його недвозначну 

відмову від права 

з`явитися в суді. 

 

Неоднакове розуміння та 

застосування положень ст. 297-

1 КПКК України, які 

стосуються: 1) набуття особою 

статусу підозрюваного, 

2) наявності достатніх доказів 

для підозри, 3) переховування 

підозрюваного від слідства та 

суду з метою ухилення від 

кримінальної 

відповідальності, 4) оголошення 

підозрюваного у міжнародний 

розшук. Недоведеність 

стороною обвинувачення цих 

обставин ‒ поширена причина 

відмови у здійсненні 

спеціального досудового 

розслідування.  

 

Документами, які 

підтверджують обізнаність 

обвинуваченого про 

кримінальне провадження 

можуть бути: заява про 

допуск захисника до участі 

у кримінальному 

проваджені та інші 

документи, що 

підтверджують 

спілкування 

підозрюваного, 

обвинуваченого із 

захисником, слідчим 

прокурором, показання 

осіб, які контактують з 

обвинуваченим щодо 

кримінального 

провадження. 

 

 

Недоліки змісту Недоліки застосування  
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клопотань, що впливають на 

результат розгляду і відмову у 

здійсненні ССП:  

1) недостатня інформація 

про дії, які вживались з метою 

повідомлення обвинуваченого 

про кримінальне провадження; 

2) відсутність посилання 

на документи і дані, які свідчать 

про перебування особи за 

межами України, на ТОТ; 

3) посилання на 

здійснення СДР як підставу для 

здійснення ССП (суд не має 

оцінювати обґрунтованість 

ухвал слідчих суддів про 

здійснення СДР) ; 

4) посилання на ухвали 

про дозвіл на затримання з 

метою приводу до зали судових 

засідань, щодо розгляду 

питання про обрання 

запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, як 

підставу для здійснення ССП; 

5) відсутність 

(недостатність) даних, що 

свідчать про активність щодо 

повідомлення особи про 

кримінальне провадження. 

 

рішень ЄСПЛ:  

1) посилання на правові 

позиції ЄСПЛ без 

мотивації суду щодо 

ухвалення того чи іншого 

рішення із урахуванням 

цих позицій; 2) копіювання 

цитат без їх зв’язку із 

обставинами провадження; 

3) довільне тлумачення 

правових позицій, що має 

наслідком постановлення 

протилежних за змістом 

рішень із посиланням на 

одні і ті самі висновки 

ЄСПЛ 

Щодо запитів про надання 

міжнародної правової 

допомоги: 1) відповідність 

форми та змісту запиту вимогам 

міжнародного договору, КПК 

України; вказівка, що запит 

здійснюється за принципом 

взаємності (у разі відсутності 

міжнародного договору); 

2) засвідчення запиту 

(доручення) за відсутності 

міжнародного договору; 

3) відповідність змісту запиту 

можливому обсягу міжнародної 

правової допомоги відповідно 

до міжнародного договору та 

процесуального законодавства 

запитуваної держави; 

4) зазначення обставин (за 

Щодо оголошення у 

міжнародний розшук, як 

умови здійснення 

спеціального 

кримінального 

провадження: 

1) визначення моменту, з 

якого особа вважається 

оголошеною у 

міжнародний розшук; 

2) документи, що 

підтверджують здійснення 

міжнародного розшуку; 

3) процесуальна проблема 

підстав постановлення 

ухвали про обрання 

запобіжного заходу у 

вигляді тримання під 

вартою за відсутності 
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наявності), які вказують на 

пріоритетність розгляду запиту 

(характер правопорушення, 

ризик втрати доказів, 

переховування) і підтвердження 

того, що запит не спрямований 

на переслідування за 

політичними або іншими 

мотивами, що суперечать 

засадам кримінального 

судочинства; 5) зазначення 

бажаної дати отримання 

відповіді із посиланням на 

міжнародний договір (за 

наявності) або без такого 

 

підозрюваного; 

3) наявність ознак 

політичного 

переслідування як підстава 

для відмови у здійсненні 

міжнародного розшуку або 

його припинення.  
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