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I. ВСТУП1 
 

Проект «Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України» (далі – 

Проект «Справедливе правосуддя») спрямований на підтримку законодавчих, 

інституційних та регуляторних перетворень заради розбудови більш прозорої, 

підзвітної та незалежної судової влади. Успішне впровадження цього проекту 

сприятиме підвищенню ефективності судової системи України та відновленню і 

зміцненню довіри громадян до судової влади. Успіх цього проекту залежить від тісної 

співпраці з українськими партнерськими урядовими та неурядовими організаціями, 

іншими програмами, що підтримуються Урядом США та іншими міжнародними 

донорськими організаціями над розробкою та впровадженням заходів на підтримку 

роботи як урядових так і неурядових організацій щодо утвердження верховенства 

права. Основними завданнями Проекту USAID «Справедливе правосуддя» є 

підтримка: 1) вдосконалення конституційного й законодавчого регулювання та 

нормативно-правової бази судової реформи в Україні з метою приведення їх у 

відповідність до європейських та міжнародних норм задля зміцнення незалежності та 

підзвітності суддів; 2) підвищення рівня прозорості й відповідальності ключових 

судових органів в Україні та вдосконалення їх діяльності; 3) підвищення 

професіоналізму та ефективності судової системи України; 4) посилення ролі 

інститутів громадянського суспільства у здійсненні моніторингу та підтримці ходу 

проведення судової реформи; 5) реалізація Закону «Про очищення влади».  

 

У відповідності до завдань, поставлених перед Компонентом 3.1. Проект працює над 

тим, щоб навички та компетенції українських суддів та працівників апаратів судів були 

покращені шляхом запровадження сучасних та актуальних тренінгових програм. На 

підтримку цього завдання, та у відповідності до Пунктів , 3.1.1. та 3.1.3 контракту, 

Проект працює над розбудовою потенціалу Національної школи суддів України щодо 

розробки та проведення спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді та 

підвищення кваліфікації суддів, формування професіонального штату викладачів, що 

здатні здійснювати та моніторити таке навчання. Проект також співпрацює із 

Національною школою суддів для подальшого покращення можливостей професійного 

розвитку для суддів та працівників апарату судів. 
 

Реформування системи кримінальної юстиції в державі закономірно поставило 

завдання створення надійного механізму захисту прав i свобод людини, надання 

необхідної юридичної допомоги. Здійснити ефективний захист прав людини в 

кримінальному провадженні неможливо без активної позиції й ролі у цьому процесі 

спеціальних правових iнститутiв, зокрема, адвокатури, покликаної сприяти здійсненню 

правосуддя й забезпеченню при цьому гарантій прав i свобод особи. .  

 

Видається, що за умов посилення змагальності кримінального процесу, зміцнення 

процесуальних механізмів реалізації прав та свобод громадян, підвищення ролі судів 

щодо захисту законних інтересів фізичних та юридичних осіб абсолютно доцільним є 

подальше вдосконалення та дослідження нормативно-правових та правозастосовчих 

аспектів ефективної професійної юридичної діяльності.  

 

                                            
1
 При підготовці звіту були використані Руководство по справедливому судопроизводству: второе 

издание // Amnesty International: Printed in the UK, 2014. – 275 с.; Спеціальна доповідь Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини за результатами пілотного моніторингу застосування нового 

Кримінального процесуального кодексу України судами м. Києва – К.: «Арт-Дизайн», 2015. – 132 с. 
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Виявлені в процесі застосування чинного Кримінального процесуального кодексу 

України проблеми свідчать або про певні прогалини в самому законі, або хибну 

практику застосування положень КПК , чи просто необізнаність з ними учасників 

процесу. Це обумовило а потребу формулювання пропозицій як нормативного, так і 

правозастосовчого характеру, які б сприяли посиленню гарантій дотримання прав 

людини в кримінальному провадженні. Особлива потреба існує в практичних 

рекомендаціях адвокатам з метою підвищення ефективності реалізації ними функції 

захисту в кримінальному процесі.  

 

Комплекс важливих гарантій дотримання права особи на свободу та особисту 

недоторканність закріплено у міжнародних документах - Загальній декларації прав 

людини і громадянина (1948 p.); Міжнародному пакті про громадянські та політичні 

права (1966 p.); Кодексі поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1979 

p.); Основних принципах застосування сили та вогнепальної зброї посадовими особами 

з підтримання правопорядку (1990 p.); Керівних засадах, що стосуються ролі осіб, які 

здійснюють судове переслідування (1990 p.); Мінімальних стандартних правилах ООН 

поводження з в’язнями (1955 р.); Декларації про захист усіх осіб від катувань та інших 

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

покарання (1975 p.); Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 

або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання (1984 p.); Зводі 

принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню в будь-якій 

формі (1988 p.); Мінімальних стандартних правилах ООН щодо заходів, не пов’язаних 

із тюремним ув’язненням («Токійські правила»; 1990 р.); Основних принципах 

поводження із в’язнями (1990 p.); Мінімальних стандартних правилах ООН, що 

стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила»; 1985 

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

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

основоположних свобод (1950 p.); Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи (65)11 

від 9 квітня 1965 р. «Взяття під варту»; Рекомендації R (80) 11 від 27 червня 1980 р. 

«Про взяття під варту до суду»; Європейській Конвенції про запобігання катуванням 

чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (1987 

p.); Паризькій хартії для нової Європи (1990 p.) тощо. 

 

II. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 
ВССУ Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 

кримінальних справ 

ВСУ Верховний Суд України 

ЗДПЛ Загальна декларація прав людини 

ЄСПЛ Європейський суд з прав людини 

Конвенція Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р. 

КПК Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. 

Моніторинг Моніторинг застосування судами міста Києва Кримінального 

процесуального кодексу України, який реалізовувався 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у 

співпраці з Харківською міською громадською організацією 

«Інститут прикладних гуманітарних досліджень» з 5 липня 2014 по 

15 лютого 2015 року за підтримки проекту «Демократизація та права 

людини в Україні», що реалізується Програмою розвитку ООН в 
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Україні за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ 

Данії, проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної 

юстиції в Україні», що впроваджується за фінансового сприяння 

Уряду Данії, та Програми реформування кримінального судочинства 

та боротьби з корупцією в Україні офісу з питань міжнародного 

розвитку, співробітництва та підготовки прокурорів (OPDAT) 

Департаменту юстиції США завдяки фінансовій підтримці Бюро з 

міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом 

наркотиків та правоохоронних питань Державного департаменту 

США   

МПГПП Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 

 
ІІІ. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРАВА ОСОБИ НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ 
НЕДОТОРКАННІСТЬ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЗАПОБІЖНИХ 
ЗАХОДІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
Проблема порушення прав людини під час застосування запобіжних заходів в 

кримінальному провадженні була і, на жаль, залишається однією із найактуальніших в 

Україні.  

 

У світлі міжнародних стандартів та норм національного законодавства
2
 кожен має 

право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено 

свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановлених законом. 

 

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за 

вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених 

законом.  

 

Під час кримінального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути 

затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересування в інший спосіб 

через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення інакше як 

на підставах та в порядку, передбачених Кодексом
3
.  

 

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується лише у 

разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе 

запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК (ч. 1 ст. 183 КПК). Вичерпний перелік 

підстав застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою визначено у ч. 

2 ст. 183 КПК та розширеному тлумаченню не підлягає. 

 

З права на свободу і презумпції невинуватості випливає презумпція того, що 

обвинувачені у кримінальному правопорушенні не повинні утримуватися під вартою 

до суду. У міжнародних стандартах спеціально обумовлюється, що, в загальному 

випадку, осіб, обвинувачених у скоєнні кримінальних злочинів, не слід брати під варту 

до суду (стаття 9 (3) МПГПП). Разом з тим і презумпція звільнення не є безумовною й 

потребує гарантій того, що людина постане перед судом, наприклад, внесення застави 

                                            
2
Стаття 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, стаття 29 Конституції України 

3 
ст.12 КПК України 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1723#n1723
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1784#n1784
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1785#n1785
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1785#n1785
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або вимога періодично реєструватися в органах влади; що існують обставини, при яких 

у виняткових випадках людину можна взяти під варту до суду, якщо це необхідно і 

пропорційним засобом . Отже, попереднє ув'язнення - це превентивний захід , що 

покликаний запобігти подальшому заподіянню шкоди або перешкоджанню 

правосуддю, а не покарати людину. Воно не повинно застосовуватися в неправомірних 

цілях і перетворюватися на зловживання владою (рішення у справі «Гусинський проти 

Росії «(70276/01), Європейський суд (2004) §§71-78). 

 

Значні нормативні прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві, а також 

нестабільна судова практика щодо застосування запобіжних заходів, особливо на стадії 

підготовчого провадження та на момент винесення судового рішення по суті, 

обумовили виникнення великої кількості проблемних питань в процесі 

правозастосування щодо забезпечення права особи на свободу та особисту 

недоторканність. 

 

Так, відповідно до даних проведеного Моніторингу, лише у 17,7 % випадків на 

підготовчому судовому засіданні розглядалось питання про запобіжний захід. При 

цьому в більшості із зазначених випадків ініціатором продовження тримання під 

вартою був прокурор. У третині ситуацій питання про запобіжний захід розглядалось з 

ініціативи суду, в іншій третині — за клопотанням захисників. В окремих випадках це 

питання порушувалось потерпілим. Суд за наслідками розгляду цього питання 

здебільшого задовольняв клопотання прокурора і відхиляв клопотання адвокатів. 

Зафіксовано лише один випадок, коли суд застосував більш м’який запобіжний захід. З 

наведених спостережень найбільш привертає увагу той факт, що у понад 80 % випадків 

спостережень за підготовчим судовим засіданням жоден з учасників кримінального 

провадження не порушував перед судом питання щодо продовження, зміни чи навіть 

скасування запобіжного заходу, обраного обвинуваченому. Це може свідчити як про 

неналежне виконання своїх обов’язків прокурором, невикористання процесуальних 

прав захисником, так і про нездійснення судового контролю за підставами позбавлення 

обвинуваченого свободи.  

 

Питання продовження строків тримання під вартою під час судового розгляду по суті 

розглядалось судом у 7,8 % проваджень. При цьому було зафіксовано таке: у 61,0 % 

ситуацій сторона захисту мала можливість навести аргументи проти продовження 

термінів тримання під вартою; у 72,5 % випадків рішення суду було мотивованим; у 

53,4 % випадків рішення про продовження термінів перебування під вартою мало 

конкретну дату, до якої було продовжено строк. Дані спостереження свідчать про 

наявність суттєвих порушень при вирішенні питання про продовження строків 

тримання під вартою обвинуваченого під час судового розгляду. Адже судова ухвала 

про продовження строків тримання під вартою в будь-якому випадку має бути 

вмотивованою. Водночас, наведені дані свідчать про те, що у більше ніж третині 

випадків суддя не мотивував таке рішення або, що теж є вірогідним, не оголошував 

мотиваційну частину ухвали безпосередньо в судовому засіданні, чим також 

порушував права обвинуваченого. Так само вбачається наявність порушення 

кримінального процесуального закону в частині не визначення конкретної дати, до якої 

суд продовжує тримання особи під вартою. 

 

Результати Моніторингу та практика застосування КПК України, узагальнена 

адвокатами, які здійснюють захист в кримінальних справах, свідчать про те, що 

одними із найбільш проблемних питань забезпечення права особи на свободу та 
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особисту недоторканність на стадії підготовчого судового провадження та до набрання 

вироком в кримінальному провадженні законної сили є такі: 

 

1. Закінчення строку тримання під вартою після направлення обвинувального акту 

до суду, але до моменту проведення підготовчого судового засідання.  

2. Продовження строків тримання під вартою під час підготовчого судового 

провадження 

3. Проблеми обґрунтованості та вмотивованості судових рішень про продовження 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на стадії підготовчого 

провадження; 

4. Вирішення судом питання щодо застосування запобіжного заходу без особистої 

участі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні; 

5. Застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної сили. 

 

Вважаємо за доцільне розглянути всі наведені проблемні питання забезпечення права 

особи на свободу та особисту недоторканність, в тому числі, на стадії підготовчого 

судового провадження та до набрання вироком в кримінальному провадженні законної 

сили. 

 
ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ПІСЛЯ НАПРАВЛЕННЯ 
ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ДО СУДУ, АЛЕ ДО МОМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ 
ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ 
 

Гострою проблемою є невизначеність порядку продовження строків тримання під 

вартою щодо обвинувачених у разі, коли до суду надходить обвинувальний акт в 

останній день строку тримання їх під вартою, або коли строк тримання під вартою 

закінчується до дати проведення підготовчого судового засідання. 

 

Строки застосування такого запобіжного заходу передбачено у ст. 197 КПК. Слідчому 

судді, суду необхідно враховувати вимоги дотримання розумного строку застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, продовження строку тримання під 

вартою. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 

продовження строку цього запобіжного заходу не може перевищувати шістдесяти днів. 

Слідчий суддя, суд зобов'язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою дату закінчення її дії (ч. 4 ст. 196 КПК). Якщо триманню 

під вартою передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, строк тримання 

під вартою обчислюється з моменту затримання.  

 

Загальне положення щодо розумних строків у таких випадках викладено у правовій 

позиції ЄСПЛ в рішенні у справі "Харченко проти України", згідно з якою "розумність 

строку тримання під вартою не може оцінюватися абстрактно. Вона має оцінюватися в 

кожному окремому випадку залежно від особливостей конкретної справи, причин, про 

які йдеться у рішеннях національних судів, переконливості аргументів заявника, 

викладених у його клопотанні про звільнення».  

Відповідно до ч. 5 ст. 202 КПК та ст. 203 КПК, у випадку закінчення строку дії ухвали 

слідчого судді про тримання під вартою підозрюваний, обвинувачений повинен бути 

негайно звільнений, якщо в уповноваженої службової особи місця ув’язнення, під 

вартою в якому він перебуває, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної 

сили і прямо передбачає тримання цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1922#n1922
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1920#n1920
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_662
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Ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє свою дію після закінчення 

строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу. 

За таких обставин, отримавши обвинувальний акт і з’ясувавши, що строк тримання 

обвинуваченого під вартою закінчується, суддя невідкладно, не пізніше останнього дня 

строку тримання під вартою, який обчислюється з моменту затримання цієї особи або 

моменту взяття під варту зобов’язаний вирішити питання про продовження цього 

строку або змінити запобіжний захід на менш суворий і подальший виклик особи, 

звільненої з-під варти у підготовче та судове засідання здійснювати у порядку, 

передбаченому ст. 135 КПК України. 

 

На практиці можуть виникнути проблемні питання щодо доставки в судове засідання 

обвинуваченого, який тримається під вартою, для вирішення питання про запобіжний 

захід, якщо це засідання відбувається безпосередньо після надходження 

обвинувального акту. За таких обставин, судам доцільно координувати діяльність із 

прокурорами, з метою здійснення контролю за перебігом строку тримання 

підозрюваних (обвинувачених) під вартою і недопущення випадків надіслання до суду 

обвинувальний актів в останні дні строку тримання під вартою та доводити до відома 

прокурора вищого рівня про такі випадки для вжиття відповідних заходів реагування. 

 

Вважаємо, що наявні на практиці проблеми із терміновим призначенням підготовчого 

судового засідання, невідкладність якого обумовлюється лише саме необхідністю 

вирішення питання щодо застосованого запобіжного заходу, обумовлюють потребу 

внесення змін до кримінального процесуального закону задля встановлення 

юрисдикційних повноважень за слідчим суддею щодо ухвалення рішень про 

застосування, зміну, скасування запобіжних заходів або продовження строків їх 

застосування після передачі обвинувального акта до суду до моменту винесення 

ухвали про призначення судового розгляду. Такий процесуальний шлях, з однієї 

сторони, забезпечить гарантії дотримання прав і свобод людини та унеможливить не 

санкціоноване тримання особи під вартою, й з іншої сторони, сприятиме проведенню 

підготовчих судових засідань без зайвого формалізму та поспіху, що безумовно, в свою 

чергу, підвищить рівень підготовки наступного судового розгляду та забезпечення 

поваги до прав всіх учасників судового провадження. 

 
ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКІВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОГО 
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Кожна людина, затримана у зв'язку з кримінальним злочином, має право на те, щоб 

незалежний і неупереджений суд чи інший судовий орган через розумні проміжки часу 

переглядав питання про законність його утримання під вартою . Вимога такого 

перегляду підпадає під дію статті 5 (4) Конвенції (рішення у справах «Асенов та інші 

проти Болгарії» (24760/94), (1998) §162, «Читаєв та Читаєв проти Росії»(59334/00), 

(2007) §177). 

 

Варто зауважити, що відповідно до ст. 183 КПК тримання під вартою є винятковим 

запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що 

жоден із більш м’яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим 

статтею 177 КПК. 
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Фактичною підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

є наявність сукупності неспростовних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим 

кримінального правопорушення. 

 

У зв’язку з цим у ст. 132 КПК передбачено, що застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження не допускається, якщо слідчий або прокурор не доведуть, 

зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь 

втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. 

 

Ще більш жорсткі вимоги законодавець висуває до запобіжних заходів як одного з 

видів заходів забезпечення кримінального провадження. У ч. 3 ст. 199 КПК про 

порядок продовження строку тримання під вартою, зокрема, зазначається, що 

клопотання про продовження строку тримання під вартою повинно містити виклад 

обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з’явилися нові 

ризики, які виправдовують тримання особи під вартою. 

 

Частина 3 статті 315 передбачає: «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».  

 

В інформаційному листі ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 

03.10.2012 № 223-1430/0/4-12 «Про порядок здійснення підготовчого судового 

провадження відповідно до Кримінального процесуального кодексу України» (далі – 

лист ВССУ від 03.10.2012 р.) судам роз’яснено, що у разі надходження від учасників 

судового провадження клопотань про обрання, зміну чи скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження, перелік яких визначено ч. 2 ст. 131 КПК, 

суд розглядає їх відповідно до правил, передбачених статтями 131-213 КПК, з 

урахуванням положень пп. 3, 4 ст. 5 Конвенції та практики ЄСПЛ. 

 

Відповідно до Постанови №14 Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 19 грудня 2014 року «Про узагальнення судової практики застосування 

судами першої та апеляційної інстанцій процесуального законодавства щодо обрання, 

продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» (далі – Постанова 

ВССУ від 19.12.2014 р.), у судовій практиці при вирішенні спірного питання про межі 

продовження строку тримання під вартою під час підготовчого провадження необхідно 

враховувати, що за наявності клопотання сторони обвинувачення суд під час 

підготовчого судового засідання вправі продовжити строк тримання під вартою в 

межах, визначених ч. 1 ст. 197 КПК. 

 

Клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, 

слідчий за погодженням із прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії 

попередньої ухвали про тримання під вартою. Якщо ж таке клопотання подане пізніше, 

воно вважається поданим із порушенням процесуальних строків. Слідчий суддя, суд у 

такому випадку, приймаючи клопотання до розгляду, зобов'язаний порушити питання 

про відповідальність слідчого, прокурора, який порушив процесуальний строк, перед 

органами, які уповноважені притягати його до дисциплінарної відповідальності. 
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Водночас, ч. 3 ст. 315 КПК визначає, що за відсутності клопотань сторін 

кримінального провадження застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається продовженим. 

Однак таке положення суперечить практиці ЄСПЛ з даного питання (Svipsta v. Latvia 

(Свіпста проти Латвії), § 86; Tase v. Romania (Тейс проти Румунії), § 40). 

 

 На думку ЄСПЛ така позиція суперечить вимогам статті 5 Конвенції, оскільки надає 

суду два місяці, щоб вирішити питання тримання під вартою підозрюваного в період, 

коли строк дії попередньої ухвали слідчого судді вже сплив. Ці два місяці особа буде 

триматись під вартою без рішення суду. Більш того, ця норма прямо суперечить 

загальним засадам доступу до правосуддя, змагальності та диспозитивності 

кримінального провадження, закріпленим в статтях 21, 22 та 26 КПК. 

 

У справі «Шалімов проти України» від 04.03.2010 р. у окремій думці судді 

Каладжиєвої наводиться обґрунтована позиція – «Будь-яка концепція «автоматичної 

законності» позбавлення свободи несумісна з принципами Конвенції і немає сумніву, 

що пункт 4 статті 5 Конвенції є процесуальною гарантією та засобом юридичного 

захисту проти такого тримання під вартою». 

 

У Постанові ВССУ від 19.12.2014 р. на розвиток статті 8 КПК нагадується судам, що 

при застосуванні положень ч. 3 ст. 315 КПК необхідно враховувати практику ЄСПЛ, 

згідно з якою одночасно з визначеннями законних випадків тримання особи під вартою 

і процесуальних гарантій обрання та продовження застосування таких заходів 

однозначно визнається неправильним «автоматичне» продовження застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тому за відсутності відповідних 

клопотань сторін, суд під час підготовчого судового засідання уповноважений 

поставити перед сторонами провадження питання про запобіжний захід (для якого 

КПК передбачено обмежений термін дії), оскільки саме суд на цій стадії процесу 

відповідає за дотримання розумних строків розгляду. 

 

Варто зауважити, що на відміну від ч. 3 ст. 315 КПК, ст.331 КПК виступає спеціальною 

нормою, адже визначає порядок обрання, зміни чи скасування запобіжних заходів, які є 

складовим елементом всієї системи заходів забезпечення в кримінальному 

провадженні. Більше того, ч. 3 ст. 331 КПК врегульовує порядок вирішення питань, 

пов’язаних із окремим запобіжним заходом, а саме із триманням під вартою. 

Ураховуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК підготовче судове засідання 

відбувається згідно з правилами, передбаченими для судового розгляду, дія ст. 331 

КПК розповсюджуються і на стадію підготовчого провадження. При цьому, ч. 3 ст. 315 

та ст. 331 КПК співвідносяться як загальна та спеціальна норми, які врегульовують 

порядок застосування заходів забезпечення в кримінальному провадженні та 

запобіжних заходів (в т.ч. тримання під вартою) відповідно. 

 

З таких міркувань не можна погодитись із висновками, викладеними у Постанові 

ВССУ від 19.12.2014 р., про те, що застосування ст. 331 КПК на стадії підготовчого 

провадження є помилковим, оскільки ч. 6 ст. 9 КПК визначено, що у випадках, коли 

положення Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання 

кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального 

провадження. Далі в цій же Постанові зазначається: «Щодо застосування домашнього 

арешту та тримання під вартою, що обмежені граничним терміном дії, враховуючи 

наявну практику ЄСПЛ, яка поряд з визначеннями законних випадків тримання особи 
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під вартою та процесуальних гарантій обрання та продовження застосування таких 

запобіжних заходів та однозначно забороняє «автоматичне» продовження застосування 

тримання під вартою, вважаємо, що суд під час підготовчого судового засідання 

уповноважений поставити перед сторонами провадження питання щодо запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності відповідних клопотань сторін, 

оскільки 1) суд на цій стадії процесу відповідає за дотримання розумних строків 

розгляду, 2) підстав для повернення обвинувального акта суд не встановив, 3) це 

зумовлено необхідністю досягнення завдань кримінального провадження.  

 

У будь-якому випадку суд не вправі вирішувати зазначене питання без забезпечення 

належного порядку розгляду та мотивування прийнятого рішення. Слід нагадати, що у 

п. 75 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» наголошено, що тривале 

тримання під вартою без визначення в рішенні суду відповідних підстав є несумісним з 

принципом захисту від свавілля, закріпленого в п. 1 ст. 5 (Соловей і Зозуля проти 

України (Solovey and Zozulya v. Ukraine), № 40774/02 та № 4048/03, п. 76, від 27 

листопада 2008 р.).» 

 

Тож, вважаємо, що відповідно до ч. 3 ст. 331 КПК України, незалежно від наявності 

клопотань, суд під час підготовчого судового засідання зобов’язаний розглянути 

питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до спливу 

двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, клопотання про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру чи з дня 

застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою ухвалою скасовує, 

змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або продовжує його дію на 

строк, що не може перевищувати двох місяців. Ч. 1 ст. 197 КПК визначено, що строк 

дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку 

тримання під вартою не може перевищувати 60 днів. Судам при визначенні терміну дії 

ухвали про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою слід враховувати, що в разі продовження тримання під вартою попередня 

ухвала втрачає свою силу. Такий підхід відповідає загальному принципу законності 

кримінального провадження і виключає випадки визначення в ухвалі строку тримання 

під вартою понад 60 днів. 

 

Копія ухвали вручається обвинуваченому, прокурору та направляється уповноваженій 

службовій особі місця ув’язнення. До спливу продовженого строку суд зобов’язаний 

повторно розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під 

вартою, якщо судове провадження не було завершене до його спливу. 

 

Суд продовжує застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

відповідно до порядку, визначеного Главою 18 КПК, тобто у будь-якому разі суд 

зобов’язаний з’ясувати наявність та характер ризиків, які обґрунтовують доцільність та 

правомірність подальшого обмеження прав людини у кримінальному провадженні.  

 

Таким чином, під час підготовчого провадження при вирішенні питань щодо 

застосування заходів забезпечення суд має керуватись положеннями ч.3 ст. 315 КПК. 

Водночас, при вирішенні під час підготовчого провадження питань, пов’язаних із 

застосуванням, зміною чи скасуванням запобіжних заходів, суд має керуватись ст. 331 

КПК. У випадку застосування до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою, суд під час підготовчого судового засідання має вирішувати 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv/page6
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питання про продовження строків тримання особи під вартою, керуючись 

положеннями ч.3 ст. 331 КПК. 

 

Виходячи з наведеного, третє речення частини третьої статті 315 КПК не відповідає 

загальним засадам кримінального провадження, визначеним КПК, та вимогам статті 5 

Конвенції.  

 

Набагато більше відповідає духу Конвенції автоматичне скасування заходів 

забезпечення кримінального провадження в підготовчому судовому засіданні, обраних 

під час досудового розслідування, за умови ненадання зі стороною обвинувачення 

належних підтверджень наявності обставин, які обумовили застосування заходів 

забезпечення і які продовжують існувати. Якщо сторона обвинувачення доводила 

наявність ризиків, які їм будуть заважати проводити ефективне розслідування, то 

очевидно, що по завершенні розслідування такі ризики зникають. Якщо у сторони 

обвинувачення є підозра, що під час судового провадження обвинувачений може 

перешкоджати належному відправленню правосуддя , то це потребує окремого 

обґрунтування.  
 
ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТОВАНОСТІ ТА ВМОТИВОВАНОСТІ СУДОВИХ РІШЕНЬ ПРО 
ПРОДОВЖЕННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ НА 
СТАДІЇ ПІДГОТОВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
 

Продовження тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності 

конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, 

превалює над принципом поваги до свободи особистості" (п. 79 рішення ЄСПЛ у 

справі "Харченко проти України" від 10 лютого 2011 року).  

 

Судом завжди має враховуватися те, що запобіжні заходи у кримінальному 

провадженні обмежують права особи на свободу та особисту недоторканність, 

гарантовані ст. 5 Конвенції, а тому можуть бути застосовані тільки задля законної 

мети, з підстав, визначених КПК та з урахуванням відповідної практики ЄСПЛ. На 

жаль, одним із найбільш частих порушень прав людини, визнаних ЄСПЛ у справах 

проти України, є необґрунтоване ухвалення судами рішень про продовження строку 

тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою, а також те, що можливість 

застосування запобіжних заходів, альтернативних триманню під вартою (зокрема, 

йдеться про застосування застави), у багатьох випадках навіть не розглядалася. Але, на 

думку ЄСПЛ, судам варто зважати, що тримання під вартою є винятковим видом 

запобіжного заходу та застосовується лише у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із 

більш м'яких запобіжних заходів не зможе відвернути ризики, визначені у ст. 177 КПК. 

При розгляді клопотання про обрання або ж продовження застосування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою обов'язково має бути розглянуто можливість 

застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів (п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 

лютого 2011 року у справі "Харченко проти України").  

 

Дійсно, як засвідчили дані Моніторингу у 51 % випадків, судді під час розгляду 

питання про взяття під варту оцінювали ступінь наведення прокурором ризиків, що 

стали підставою для взяття під варту, тільки з його слів без наявності інших доказів. 

Відповідно до даних вказаного Моніторингу, обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою або продовження термінів тримання під вартою у більшості 

випадків обґрунтовувались прокурором ризиком переховування підозрюваного від 
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органів слідства або суду та тяжкістю злочину без наведення конкретних фактів та 

посилання на докази, які підтверджують цю реальність ризику.  

 

Рішення ЄСПЛ свідчать , що тяжкість злочину не може бути єдиною підставою для 

того, щоб обирати запобіжний захід. У практиці ЄСПЛ визначено, що існування 

обґрунтованої підозри щодо скоєння заявником тяжкого злочину спочатку може 

виправдовувати тримання під вартою. Також ЄСПЛ неодноразово зазначав, що 

тяжкість обвинувачення не може сама по собі бути виправданням тривалих періодів 

тримання під вартою. Проте згідно з п.3 ст.5 Конвенції зі спливом певного часу саме 

тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення 

свободи й судові органи мають навести інші підстави для продовження терміну 

тримання під вартою, які мають бути чітко сформульовані (рішення від 21.12.2000 у 

справі «Яблонський проти Польщі», від 23.09.98 у справі «I.A. проти Франції», від 

4.10.2001 у справі «Іловецький проти Польщі»). Відповідно до вимог ч. 3 ст. 5 

Конвенції (п. 60 рішення від 6 листопада 2008 року у справі "Єлоєв проти України") 

після спливу певного проміжку часу (досудового розслідування, судового розгляду) 

навіть обґрунтована підозра у вчиненні злочину не може бути єдиним виправданням 

тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а тому слідчому судді, суду у 

разі задоволення клопотання про обрання або продовження терміну застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно чітко зазначити у 

судовому рішенні про наявність іншої підстави (підстав) або ризику, що передбачені ч. 

1 ст. 177 КПК.  

 

При цьому, ЄСПЛ зазначає, що існує презумпція на користь звільнення з-під варти. 

Аргументи на користь і проти звільнення не можуть бути «загальними та 

абстрактними» (Boicenco v. Moldova (Бойченко проти Молдови) § 142; Khudoyorov v. 

Russia (Худойоров проти Росії), § 173), але повинні стосуватись специфічних фактів і 

особистих обставин заявника, які виправдовують його тримання під вартою 

(Aleksanyan v. Russia (Алексанян проти Росії), §179). 

 

Крім того, судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою або продовження його застосування має містити як чітке визначення 

законодавчих підстав для його обрання (продовження), так і дослідження та 

обґрунтування достовірності наведених підстав у контексті конкретних фактичних 

обставин вчинення злочину, врахування особи винного та інших обставин (ризиків, 

наведених у ч. 1 ст. 177 КПК). Ненадання слідчим, прокурором матеріалів 

кримінального провадження слідчому судді, суду для дослідження в судовому 

засіданні є перешкодою для встановлення об’єктивної наявності обґрунтованої підозри 

у вчиненні особою кримінального правопорушення. Суду необхідно враховувати, що 

обмеження розгляду клопотання про обрання, продовження запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою лише переліком законодавчих (стандартних) підстав для 

його застосування без встановлення їх наявності та обґрунтованості до конкретної 

особи є порушенням вимог п. 4 ст. 5 Конвенції ("Белевитський проти Росії", пункти 

111 - 112 рішення від 1 березня 2007 року; п. 85 рішення у справі "Харченко проти 

України" від 10 лютого 2011 року). 

 

Обґрунтованість будь-якого строку тримання під вартою, яким би коротким він не був, 

має бути переконливо доведена владою (Idalov v. Russia (Ідалов проти Росії) [ВП], § 

140; Tase v. Romania (Тасе проти Румунії) § 40; Castravet v. Moldova (Кастравет 

проти Молдови), § 33; Belchev v. Bulgaria (Белчев проти Болгарії §82).  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran39#n39
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004/paran39#n39
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_433
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1724#n1724
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1724#n1724
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Взяття під варту, яке спочатку було законним, може перетворитися на незаконне. 

Попереднє ув'язнення законно лише до тих пір, поки воно абсолютно необхідно для 

зниження ризиків, передбачених у міжнародних стандартах і перерахованих в ухвалі 

про обрання запобіжного заходу. За своєю природою і в світлі права на судовий 

розгляд в розумні строки тривалість попереднього ув'язнення повинна бути 

обмеженою. Чим довше воно триває, тим ретельніше треба перевіряти необхідність і 

співмірність подальшого утримання особи під вартою. В ході перегляду органи влади 

зобов'язані довести, що взяття під варту залишається необхідним і пропорційним 

заходом, і що вони докладають особливих зусиль до розслідування справи (Пренсіп 

проти Монако (43376/06), (2009) §§73- 88; Лабіта проти Італії (( 26772/95), (2000) 

§§152-153). Якщо не виконано хоча б одну з цих умов, особу слід звільнити. 

Продовження терміну тримання під вартою повинно бути обґрунтованим. 

 

Окремо варто зауважити, що відповідно до ст. 314, 315, 392 КПК ухвала суду про 

обрання, зміну чи скасування заходів забезпечення, в т.ч. про продовження строків 

тримання під вартою, що виноситься під час судового провадження, не може бути 

оскаржена в апеляційному порядку. Вважаємо, що відсутність процесуального 

врегулювання порядку оскарження судового рішення, яким обмежуються 

конституційні права та свободи людини, на будь-якому етапі кримінального 

провадження, не відповідає ст. 55 Конституції України та свідчить про відсутність 

ефективних засобів юридичного захисту в національних органах України, що, в свою 

чергу, є прямим порушенням ст. 13 Конвенції. 

 
ВИРІШЕННЯ СУДОМ ПИТАННЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ 
БЕЗ ОСОБИСТОЇ УЧАСТІ ОБВИНУВАЧЕНОГО В ПІДГОТОВЧОМУ СУДОВОМУ 
ЗАСІДАННІ 
 

Ст. 20 КПК одним із складових елементів права на захист визнає право 

обвинуваченого брати особисту участь у кримінальному провадженні. Ст. 42 КПК 

деталізує це право участю у проведенні процесуальних дій, а також правом вимагати 

перевірки обґрунтованості затримання, збирати й подавати докази суду, а також 

висловлювати у судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників 

судового процесу. 

 

Дані положення національного законодавства повною мірою відповідають 

міжнародним стандартам захисту прав людини у сфері кримінального провадження. У 

МПГПП (ст. 14 (3) (d)) гарантується : «Кожен має право при розгляді будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії на 

основі повної рівності: (d) бути засудженим в його присутності ...». 

 

Комітет з прав людини при ООН роз'яснив, що для забезпечення права на захист «у 

будь-якому кримінальному судочинстві обвинуваченому має надаватися право на 

усний розгляд, на якому йому дозволяється бути присутнім особисто або бути 

представленим захисником, і на якому він може представляти докази і допитувати 

свідків» (Герраде ла Еспріел’я проти Колумбії, КПЛ, документ ООН CCPR / C / 98 / D 

/ 1623/2007 (2010) §9.3).  

 

ЄСПЛ визнає, що хоча право обвинуваченого постати перед судом особисто в 

Конвенції прямо не згадується, воно має «першорядне значення». Під час слухання 
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людина володіє таким процесуальним правом як право фізично постати перед судовим 

посадовцем («Мулен проти Франції» (3710/406), (2010) §118; «Оджалан проти 

Туреччини» (46221/99), Велика палата (2005) §103; «Медведєв проти Франції» 

(3394/03), Велика палата (2010) §118).  

 

В §4 статті 5 Конвенції передбачено доставлення затриманого до суду. Воно 

забезпечує затриманій особі право вимагати перевірки правомірності її затримання 

(Mooren v. Germany (Моорен проти Німеччини) [ВП], § 106; Rakevich v. Russia (Ракевич 

проти Росії), § 43). 

 

Коли позбавлення волі підпадає під дію пункту (c) § 1 статті 5 Конвенції, необхідним є 

проведення слухання (Nikolova v. Bulgaria (Ніколова проти Болгарії) [ВП], § 58). 

Надання можливості бути заслуханим особисто або за допомогою представника займає 

важливе місце серед основоположних процесуальних гарантій у справах, що 

стосуються позбавлення волі (Kampanis v. Greece (Кампаніс проти Греції), § 47). 

 

Влада повинна доставити затриманого в суд без невиправданих затримок. Затриманий 

має право бути присутнім на слуханні (Кампаніс проти Греції (17977/91), (1995) §§47-

59; Вінтерверп проти Нідерландів (6301/73), (1979) §60). 

 

Право обвинувачених на особисту присутність вимагає, щоб влада досить завчасно 

інформувала їх самих (а також їх захисників) про дату і місце слухань, викликала їх до 

суду. 

 

Водночас, обвинувачений може добровільно відмовитися від свого права бути 

присутнім на судових слуханнях, проте така відмова має бути встановлена 

недвозначним чином, бажано в письмовій формі; супроводжуватися дотриманням 

гарантій, відповідних важливості такого рішення; і не повинна вступати в протиріччя з 

громадським інтересом («Колоцца проти Італії» (9024/80), (1985) §28; «Пуатрімоль 

проти Франції» (14032/88), (1993) §31; «Ермі проти Італії»(18114/02), Велика палата 

(2006) §73). 

 

До початку судового процесу за відсутності обвинуваченого суд зобов'язаний 

переконатися, що обвинувачений був належним чином повідомлений про судовий 

розгляд, а також про час і місце слухань (Малекі проти Італії, КПЛ, документ ООН 

CCPR / C / 66 / D / 699/1996 (1999 ) §9.4). 

 

Відповідно до листа ВССУ від 03.10.2012 р. (п. 21) під час підготовчого судового 

засідання суд за клопотанням учасників судового провадження має право обрати, 

змінити чи скасувати запобіжний захід, обраний обвинуваченому. Суду слід 

враховувати, що у випадку повернення прокурору обвинувального акта, клопотання 

про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру суд 

зобов'язаний розглянути клопотання про обрання, зміну чи скасування запобіжного 

заходу у випадку, якщо відповідне клопотання надійшло від учасників судового 

провадження. При цьому слід звернути увагу, що при вирішенні питання про обрання 

обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, заміну менш 

суворого запобіжного заходу на тримання під вартою чи зміну запобіжного заходу на 

інший, менш суворий, запобіжний захід, явка обвинуваченого та його захисника у 

підготовче судове засідання є обов'язковою. Це стосується і продовження тримання під 

вартою. 
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Судова практика ЄСПЛ свідчить про те, що постанови про тримання під вартою було 

визнано недійсними ex facie у справах, коли зацікавлену сторону не було належним 

чином повідомлено про слухання (Khudoyorov v. Russia (Худойоров проти Росії), § 

129). 

 

Процесуальна вимога зобов'язує «посадову особу» вислухати особу, яку доставлено, 

перш ніж приймати відповідне рішення (Schiesser v. Switzerland (Шиссер проти 

Швейцарії), § 31; De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands (Де Йонг, Балже 

та Ван ден Брінк проти Нідерландів), § 51; Nikolova v. Bulgaria (Ніколова протии 

Болгарії) [ВП], § 49; Aquilina v. Malta (Аквіліна проти Мальти), § 50). Однак, § 4 статті 

5 Конвенції не вимагає заслуховування ув’язненого щоразу, коли він оскаржує рішення 

про продовження строку тримання під вартою, втім він повинен мати можливість 

реалізувати своє право бути заслуханим в розумні проміжки часу (Çatal v. Turkey 

(Чатал проти Туреччини), § 33; Altınok v. Turkey (Алтинок проти Туреччини), §45). 

 

У відсутності підозрюваного, обвинуваченого слідчий суддя, суд наділений правом 

розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

та обрати такий запобіжний захід 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 має підтверджуватися 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 запобіжного заходу у вигляді тримання 

під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід за обов’язкової 

присутності такого підозрюваного, обвинуваченого. 

 

Таким чином, вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу без 

особистої участі обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні є незаконним і 

таким, що порушує основні конвенційні права людини. 

 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ДО 
НАБРАННЯ ВИРОКОМ ЗАКОННОЇ СИЛИ 
 

Ст.12 КПК визначає, що кожен, хто понад строк, передбачений цим Кодексом, 

тримається під вартою або позбавлений свободи в інший спосіб, має бути негайно 

звільнений. 

 

Підозрюваний, обвинувачений підлягає негайному звільненню у разі спливу строку 

тримання під вартою на досудовому розслідуванні або під час судового провадження. 

Виконання обов’язку щодо негайного звільнення покладається на уповноважену 

службову особу місця ув’язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, 

обвинувачений. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651%D0%B1-17/paran338#n350
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Слідчий суддя при виконанні загальних обов’язків щодо забезпечення захисту прав 

людини зобов’язаний звільнити позбавлену свободи особу, якщо орган державної 

влади чи службова особа, під вартою в яких утримується така особа, не надасть судове 

рішення, що набрало законної сили, або не доведе наявність інших правових підстав 

для позбавлення особи свободи. 

 

Відповідно – тримання особи під вартою або продовження строків тримання під 

вартою без судового рішення є незаконним, а початок строку, з якого обчисляється 

термін перебування особи під вартою – це момент взяття під варту або момент 

затримання, якщо воно передувало взяттю під варту. 

 

Ч. 5 ст. 202 КПК визначає, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про 

відмову у продовженні строку тримання під вартою, про скасування запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на інший запобіжний захід, про 

звільнення особи з-під варти, якщо орган державної влади чи службова особа, під 

вартою в яких тримається ця особа, не надасть судове рішення, яке набрало законної 

сили, або не доведе наявність інших правових підстав для позбавлення особи свободи, 

або у випадку закінчення строку дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під 

вартою підозрюваний, обвинувачений повинен бути негайно звільнений, якщо в 

уповноваженої службової особи місця ув’язнення, під вартою в якому він перебуває, 

відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання 

цього підозрюваного, обвинуваченого під вартою. 

 

Відповідно до ст. 203 КПК, ухвала про застосування запобіжного заходу припиняє 

свою дію після закінчення строку її дії, ухвалення виправдувального вироку чи 

закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

 

Підтвердженням вищезазначеної позиції є норми наступних нормативно-правових 

актів:  

 

 Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30.06.1993 № 3352-XII (ст. 20): 

 

«Підставою для звільнення з-під варти є закінчення строку дії ухвали слідчого судді, 

суду про тримання під вартою або закінчення передбаченого законом строку 

тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не продовжено в 

установленому законом порядку. 

Начальник установи попереднього ув'язнення зобов'язаний негайно звільнити з-під 

варти підозрюваного, обвинуваченого, стосовно якого на день закінчення строку дії 

ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або закінчення строку тримання 

під вартою, встановленого Кримінальним процесуальним кодексом України, не 

надійшла ухвала слідчого судді, суду про продовження такого строку. При цьому 

начальник установи попереднього ув'язнення надсилає повідомлення особі чи органу, 

які здійснюють кримінальне провадження, та відповідному прокурору, який здійснює 

нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування.»; 

 

 Наказ Міністерства юстиції України від 18.03.2013 року № 460/5 «Про 

затвердження Правил внутрішнього розпорядку слідчих ізоляторів Державної 

кримінально-виконавчої служби України»:  
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«2.3. Начальник СІЗО у строк, що не перевищує семи діб до закінчення строку дії 

ухвали слідчого судді (суду) про тримання під вартою або закінчення передбаченого 

законом строку тримання під вартою як запобіжного заходу, якщо цей строк не 

продовжено в установленому законом порядку, письмово повідомляє про це слідчого 

або суд, які здійснюють кримінальне провадження, а також відповідного прокурора. 

Копія такого повідомлення долучається до особової справи ув’язненого. 

3.1. Ув’язнені і засуджені, які тримаються в СІЗО, користуються всіма правами 

людини та громадянина, передбаченими Конституцією України, за винятком 

обмежень, визначених законодавством України і встановлених ухвалою слідчого судді 

(суду) або вироком суду.» 

 

Аналізуючи правові позиції, сформульовані у рішеннях Європейського суду з прав 

людини (зокрема у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011), можна дійти 

висновку про те, що в обвинувальному вироці суд повинен визначати дату закінчення 

дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

 

Проте у вітчизняній судовій практиці сформувалася й інша позиція. На думку багатьох 

суддів, під час ухвалення обвинувального вироку питання про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою пов’язане із виконанням вироку. 

Тому у вироці суд може зазначити , що запобіжний захід у вигляді тримання під 

вартою діятиме до набрання вироком законної сили. Вважаємо, що подібний підхід 

суперечить основним положенням як міжнародного, так і національного 

законодавства, у сфері забезпечення гарантій права особи на свободу та особисту 

недоторканність і концептуально не відповідає судовій практиці ЄСПЛ з питань 

дотримання гарантій, передбачених ст. 5 Конвенції, оскільки допускає втрату судового 

контролю за несанкціонованим і потенційно тривалим перебуванням особи під вартою 

до набрання вироком законної сили. 

 

Застосування запобіжного заходу в суді першої інстанції, відповідно до ст. 331 КПК 

здійснюється згідно із порядком, визначеним у розділі ІІ КПК України. Ч. 4 ст. 196 

КПК встановлює, що суд зобов’язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного 

заходу у вигляді тримання під вартою дату закінчення її дії у межах строку, 

передбаченого цим Кодексом. Згідно ч. 1 ст. 197 КПК строк дії ухвали суду про 

тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може 

перевищувати шістдесяти днів. Жодних винятків щодо строку дії вказаної ухвали КПК 

України не допускає Ч. 4 ст. 199 вимагає , що клопотання про продовження строку 

тримання під вартою має бути розглянуте до закінчення строку дії попередньої ухвали 

згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування 

запобіжного заходу. При цьому, має бути відмовлено у продовженні строку тримання 

під вартою, якщо прокурор не доведе, що обставини, зазначені у ч. 3 ст. 199 КПК, 

виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою. Як 

визначає ч. 3 ст. 331 КПК, незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний 

розглянути питання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою до 

спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру 

чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою. За наслідками розгляду питання суд своєю вмотивованою 

ухвалою скасовує, змінює запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або 

продовжує його дію на строк, що не може перевищувати двох місяців. До спливу 

продовженого строку суд зобов’язаний повторно розглянути питання доцільності 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1446381296571722#n1933
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продовження тримання обвинуваченого під вартою, якщо судове провадження не було 

завершене до його спливу.  

 

З огляду на зазначене, суд під час судового розгляду кримінальної справи має кожні 

два місяці незалежно від наявності клопотань сторін переглядати законність та 

обґрунтованість подальшого застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою. Такий перегляд обґрунтованості тримання особи під вартою може бути 

проведений і частіше, ніж кожні два місяці, за відповідним клопотанням 

обвинуваченого, його захисника (ст. 201 КПК). Тож, завершуючи судовий розгляд, суд 

має врахувати строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою та, за необхідності або за клопотанням сторін, розглянути 

доцільність продовження строку дії даного запобіжного заходу. При вирішенні даного 

питання суд має урахувати доведеність обставин, визначених ч. 3 ст. 199 КПК, а також 

має дотриматись вимог ч. 4 ст. 196 КПК, вказавши у вироці дату закінчення дії рішення 

про тримання під вартою у межах строку, передбаченого цим Кодексом. 

 

В цілому такий підхід відповідає положенням ст. 374 4.1. КПК, відповідно до якої у 

резолютивній частині виправдувального вироку зазначаються, поміж іншого, рішення 

про запобіжний захід до набрання вироком законної сили. Разом з тим у ч.4.2. цієї 

статті відсутнє аналогічне положення при ухваленні обвинувального вироку. 

Очевидно, що дана норма потребує суттєвого вдосконалення. Відповідно до ст. 377 

КПК, якщо обвинувачений тримається під вартою, суд звільняє його з-під варти в залі 

судового засідання у разі виправдання; звільнення від відбування покарання; 

засудження до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; ухвалення 

обвинувального вироку без призначення покарання. 

 

Також варто взяти до уваги п. 9 листа ВССУ №14 від 19.12.2014 р., в якому звертається 

увага на положення статті 401 КПК щодо повноважень суду апеляційної інстанції і 

вказується, що з метою забезпечення прав засудженого в разі неможливості 

завершення провадження в апеляційному порядку до спливу двомісячного строку з дня 

ухвалення вироку судом першої інстанції суду апеляційної інстанції необхідно 

незалежно від наявності відповідних клопотань сторін кримінального провадження 

розглянути питання доцільності та обґрунтованості тримання під вартою. У такому 

випадку суд застосовує правила ст. 331 КПК до завершення розгляду провадження в 

суді апеляційної інстанції».  

 
ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 
Нормативного характеру: 

 

 викласти частину третю статті 315 КПК у наступній редакції: 

 

«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 від 

сторони обвинувачення застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, обраних під час досудового розслідування, вважається скасованим.». 
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 доповнити ст. 323 КПК України частиною 5 такого змісту:  

 

«5. Суд за клопотанням обвинуваченого або його захисника має право провести 

судовий розгляд у відсутності обвинуваченого, що представлений захисником, за 

наявності поважних причин його неприбуття, які об’єктивно унеможливлюють появу 

особи на судовий виклик, та, якщо обвинувачений згоден з проведенням судового 

розгляду у його відсутність.». 

 

 доповнити ч. 1 ст. 331 КПК другим реченням такого змісту: «Ухвала суду про 

зміну, скасування чи обрання запобіжного заходу, в тому числі, ухвала суду про 

продовження строків тримання під вартою, може бути оскаржена в 

апеляційному порядку». 

 

 доповнити п.2 ч. 4 ст. 374 КПК після слів «рішення щодо заходів забезпечення 

кримінального провадження» словами: «…в тому числі рішення про запобіжний 

захід до набрання вироком законної сили;» 

 

 доповнити ч. 4 ст. 374 КПК абзацом наступного змісту: «При вирішенні питання 

щодо заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі про 

запобіжний захід до набрання вироком законної сили, суд керується 

положеннями Розділу ІІ цього Кодексу». 
 

Організаційного характеру: 

 

 Раді суддів України, Національній Школі суддів України, головам та суддям 

місцевих (районних, міських, районних у містах, міськрайонних) судів: 

o приділити увагу суворому дотриманню норм кримінального 

процесуального закону в частині забезпечення гарантій права особи на 

свободу та особисту недоторканність, а також на особисту участь в 

судовому провадженні учасників кримінального провадження, в тому 

числі на стадії підготовчого провадження;  

o посилити судовий контроль за строками тримання під вартою 

обвинувачених та наявністю підстав для продовження цих строків; 

o звернути увагу на необхідність дотримання вимог закону щодо 

законності, вмотивованості та обґрунтованості ухвал про продовження 

строків тримання під вартою;  

o вжити заходів до забезпечення обов’язкової явки обвинуваченого в 

підготовче судове засідання у випадку вирішення питання про 

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;  

o при винесенні вироку в кримінальній справі суворо дотримуватись вимог 

закону щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

або продовження строків тримання під вартою;  

o негайно реагувати на випадки невиконання або неналежного виконання 

своїх професійних обов’язків прокурорами та адвокатами шляхом 

звернення до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій прокуратури та 

адвокатури відповідно. 

o надати належної уваги питанням забезпечення гарантій права особи на 

свободу та особисту недоторканність у кримінальному провадженні в 

навчальних програмах професійного розвитку суддів. 
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 Національній асоціації адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, Координаційному центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги:  

o вжити заходів до належного виконання адвокатами їхніх професійних 

обов’язків, зокрема в частині захисту прав осіб на свободу та особисту 

недоторканність. 

 

 Генеральній прокуратурі України:  

o вжити заходів до належного використання прокурорами їхніх 

процесуальних прав і виконання їхніх професійних обов’язків по 

неухильному виконанню ними вимог КПК в частині забезпечення права 

особи на свободу та особисту недоторканність, в тому числі суворого 

дотримання процесуальних строків подання клопотань про продовження 

строків тримання під вартою. 

o надати належної уваги питанням практичного забезпечення гарантій 

права особи на свободу та особисту недоторканність у кримінальному 

провадженні в навчальних програмах професійного розвитку прокурорів. 

 

 Міністерству юстиції України, Державній пенітенціарній службі України:  

o вжити заходів щодо дотримання прав взятих під варту осіб та 

неухильного виконання обов’язку по звільненню осіб, які перебувають 

під вартою без законних підстав. 
 

Практичні поради адвокатам: 

 

 після передання обвинувального акта до суду вимагати, в т.ч. використовуючи 

ресурс ст.206 КПК, негайного звільнення обвинуваченого на підставі ч. 5 ст. 

202, ст. 203 КПК, у випадку закінчення строку дії ухвали про застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.  

 під час підготовчого судового засідання заявляти клопотання про зміну чи 

скасування застосованого запобіжного заходу у випадку застосування до 

підзахисного запобіжного заходу, особливо пов’язаного із обмеженням права 

особи на свободу та особисту недоторканність. 

 у випадку подання прокурором клопотання про продовження строку тримання 

під вартою після направлення обвинувального акту до суду або під час 

підготовчого судового засідання, вимагати надання стороною обвинувачення 

доказів, які підтверджують збереження ризиків, що обумовили застосування 

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також вимагати надання 

суду фактичних даних, які свідчать про те, що жоден більш м’який запобіжний 

захід не зможе запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК. 

 використовувати право на оскарження, передбачене ст. 55 Конституції України, 

звертаючись із скаргою до ЄСПЛ, у випадку неналежної обґрунтованості та 

браку мотивації в ухвалі суду про продовження строків тримання під вартою на 

стадії підготовчого провадження. 

 у випадку неявки обвинуваченого в підготовче судове засідання, в т.ч. в зв’язку 

із не доставкою його з СІЗО, заявляти клопотання про відкладення судового 

засідання з метою забезпечення реалізації права обвинуваченого на особисту 

участь в судових слуханнях. 

 під час судового розгляду заявляти клопотання про зміну чи скасування 

застосованого запобіжного заходу із урахуванням положень ст. 331 КПК. 
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 під час проголошення судової промови на етапі судових дебатів піддавати 

аналізу наявність чи брак підстав для продовження тримання обвинуваченого 

під вартою. 

 вимагати негайного звільнення підзахисного з-під варти у випадках: 

виправдання; звільнення від відбування покарання; засудження до покарання, 

не пов’язаного з позбавленням волі; ухвалення обвинувального вироку без 

призначення покарання. 

 вимагати негайного звільнення підзахисного з-під варти у випадку закінчення 

дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

після проголошення судового рішення в суді першої інстанції. 

 у випадку не завершення провадження в апеляційному порядку до спливу 

двомісячного строку з дня ухвалення вироку судом першої інстанції заявляти 

клопотання про перевірку доцільності та обґрунтованості тримання 

підзахисного під вартою. 

 

IV. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОРУШЕННЯ ПРАВА ПІДОЗРЮВАНОГО 
(ОБВИНУВАЧЕНОГО) НА ЗАХИСТ В КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОВАДЖЕННІ 
 
Право на якісну кваліфіковану правову допомогу є важливою складовою права на 

захист в кримінальному провадженні, яке проголошується як на національному рівні, 

так і на міжнародному. Так, у ч.3 ст.6 Конвенції вказується, що кожний обвинувачений 

у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права: 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.  

 

Загальна Декларація Прав Людини у ч.1 ст.11 проголошує, що кожна людина, 

обвинувачена у скоєні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її 

винуватість не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового 

розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту. 

 

В МПГПП у п. d) ст. (3) вказується, що кожен при розгляді будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення як мінімум має право на такі гарантії на 

основі цілковитої рівності: бути судимим у його присутності та захищати себе 

особисто або за посередництва обраного ним самим захисника; якщо він не має 

захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника в 

будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в 

усякому такому випадку, коли він не має достатньо коштів для оплати цього 

захисника.  

 

Крім того, ЄСПЛ у своїх рішеннях неодноразово повторює, «що, хоча право кожного 

обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника, 

який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з 

основних ознак справедливого судового розгляду» (рішення у справі «Кромбах проти 

Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96, п. 89, ECHR 2001, «Балицький проти 

України» від 03.11.2011 (заява № 12793/03)). 
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Національне законодавство України регламентує реалізацію права на правову 

допомогу наступним чином. Відповідно до Конституції України : вказує, що кожен має 

право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст.59) підозрюваний, 

обвинувачений чи підсудний має право на захист (ч.2 ст.63).  

 

При цьому, варто звернутись до рішень Конституційного Суду України, в яких надано 

офіційне тлумачення права на правову допомогу. Так, рішення Конституційного Суду 

України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія 

Івановича щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 

Кримінально-процесуального кодексу України, ст. 268, 271 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 

листопада 2000 року № 13-рп/2000 роз’яснює, що «з метою забезпечення реалізації 

закріплених прав і свобод людини і громадянина Конституція України встановлює 

відповідні правові гарантії. Зокрема, в ч.1 ст. 59 Конституції України закріплено право 

кожного на правову допомогу. Право на правову допомогу - це гарантована 

Конституцією України можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) 

послуги».  

 

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 

громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень 

ст.59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 

року № 23-рп/2009 роз’яснює, що «положення ч.1 ст. 59 Конституції України "кожен 

має право на правову допомогу" треба розуміти як гарантовану державою можливість 

будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, юридичними та 

фізичними особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з 

юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує. 

 

Конституційний Суд України зазначає, що гарантування кожному права на правову 

допомогу в контексті ч.2 ст. 3, ст. 59 Конституції України покладає на державу 

відповідні обов'язки по забезпеченню особи правовою допомогою належного рівня. 

 

Дані проведеного Моніторингу та практики застосування КПК України, узагальненої 

адвокатами, які здійснюють захист в кримінальних справах, свідчать про те, що 

одними із найбільш проблемних питань забезпечення права на захист, в тому числі, на 

стадії підготовчого судового провадження, є такі: 

 

1. Забезпечення обов’язкової участі захисника у випадках, передбачених КПК 

України; 

2. Процесуальна форма відмови підозрюваного (обвинуваченого) від захисника 

або його заміна; 

3. Процедура залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії; 

4. Забезпечення права мати достатні час і можливості, необхідні для підготовки 

захисту; 

5. Забезпечення прав осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження. 

 

Вважаємо за доцільне розглянути всі наведені проблемні питання забезпечення права 

на захист, в тому числі, на стадії підготовчого судового провадження. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У ВИПАДКАХ, 
ПЕРЕДБАЧЕНИХ КПК УКРАЇНИ 
 

Відповідно до ч.1 ст. 20 КПК України обвинувачений має право користуватись 

правовою допомогою захисника, а також суд зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому 

його право на кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного 

йому захисника. 

 

Згідно ч. 3 ст. 42 КПК підозрюваний, обвинувачений має право на першу вимогу мати 

захисника, а також на отримання правової допомоги від нього за рахунок держави у 

випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання 

безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів на її 

оплату. 

 

Відповідно до принципу 3 §20-21 Принципів, що стосуються доступу до юридичної 

допомоги, державам слід забезпечувати, щоб будь-яка особа, арештована, затримана, 

підозрювана або обвинувачена у зв'язку з вчиненням кримінального злочину, караного 

позбавленням волі, мала право на отримання юридичної допомоги на всіх етапах 

кримінального провадження. Крім того, якщо того вимагають інтереси правосуддя, 

наприклад, з урахуванням терміновості або складності справи, юридичну допомогу 

слід надавати незалежно від наявності в особи необхідних коштів. 

 

З метою реалізації права на захист обвинувачений може захищати себе особисто або за 

допомогою адвоката, однак обвинуваченому не надається повна свобода при виборі 

між цими двома варіантами (Майз проти Росії (63378/00), Європейський суд (2005) 

§65). Це право може бути обмежено, якщо суд вирішить, що в рамках конкретного 

судового розгляду інтереси правосуддя вимагають призначення захисника проти 

бажання обвинуваченого. Наприклад, такі обмеження накладаються, якщо 

обвинуваченому пред'явлені тяжкі звинувачення і суд вирішить, що той не в змозі 

діяти у своїх власних інтересах. 

 

Стаття 52 КПК визначає перелік випадків, коли участь захисника є обов’язковою:  

 у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів - з моменту 

набуття особою статусу підозрюваного;  

 щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні кримінального 

правопорушення у віці до 18 років - з моменту встановлення факту 

неповноліття або виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є 

повнолітньою;  

 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів 

виховного характеру - з моменту встановлення факту неповноліття або 

виникнення будь-яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою; - 

 щодо осіб, які внаслідок психічних чи фізичних вад (німі, глухі, сліпі тощо) не 

здатні повною мірою реалізувати свої права - з моменту встановлення цих вад;  

 щодо осіб, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження - з 

моменту встановлення цього факту;  

 щодо осіб, стосовно яких передбачається застосування примусових заходів 

медичного характеру або вирішується питання про їх застосування - з моменту 

встановлення факту наявності в особи психічного захворювання або інших 

відомостей, які викликають сумнів щодо її осудності; 
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 щодо реабілітації померлої особи - з моменту виникнення права на реабілітацію 

померлої особи; 

 щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне досудове розслідування або 

спеціальне судове провадження - з моменту ухвалення відповідного 

процесуального рішення;  

 у разі укладення угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про 

визнання винуватості - з моменту ініціювання укладення такої угоди. 

 

Також (ст. 49 КПК), слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд зобов’язані забезпечити 

участь захисника у кримінальному провадженні у випадках, якщо:  

 

 підозрюваний, обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але 

за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити 

самостійно;  

 слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що обставини кримінального 

провадження вимагають участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не 

залучив його. 

 

З усіх наведених вище обставин, коли участь захисника є обов’язковою, лише одна 

пов’язана із оціночним судженням та дискреційним повноваженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді чи суду вирішити, що обставини кримінального 

провадження вимагають участі захисника. 

 

При вирішенні питання про те, чи повинен бути призначений захисник, коли того 

вимагають інтереси правосуддя, в основному враховується тяжкість злочину, можливі 

наслідки, потенційне покарання, а також складність справи або процедури (Туаліб 

проти Греції (24294/94), (1998) §§52-53, Кваранта проти Швейцарії (12744/87), (1991) 

§§32-38). 

 

Крім того, на рішення може вплинути особливо вразливе становище обвинуваченого 

внаслідок таких факторів, як вік, стан здоров'я, інвалідність, вразливе економічне чи 

соціальне становище. Крім усього іншого, слід враховувати принцип рівності сторін. 

 

Варто особливо підкреслити, що, навіть у випадку обов’язкової участі захисника (ст. 

52 КПК) або залучення захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом (ч. 1 

ст. 49 КПК), відповідно до ч. 1 ст. 48 КПК, 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. 

 

При цьому, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані надати затриманій особі 

чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником 

або особами, які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати 

засоби зв’язку для запрошення захисника. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд 

зобов’язані утримуватися від надання рекомендацій щодо залучення конкретного 

захисника. 

 

Таким чином, в питанні залучення захисника має діяти презумпція першочергового 

права підозрюваного (обвин6уваченого) на залучення захисника за власним вибором 

на будь-якому етапі здійснення кримінального провадження. Залучення захисника у 
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випадках, передбачених ч. 1 ст. 49, слідчим, прокурором, слідчим суддею або судом не 

перешкоджає реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) на самостійне 

залучення захисника за власним вибором або за вибором його законного представника, 

а також інших осіб за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого. 

 

Відповідно до КПК (ст. 324, 405) неявка захисника у судове засідання як суду першої 

інстанції, так і суду апеляційної інстанції є підставою для відкладення судового 

розгляду справи. Враховуючи положення ч. 2 ст. 314 КПК, відповідно до якої 

підготовче судове засідання відбувається за правилами , передбаченими для судового 

розгляду, неявка захисника у підготовче судове засідання також є підставою для 

відкладення підготовчого судового засідання. 

 

Результати Моніторингу засвідчують, що майже у 51 % випадків захисники не 

з’являлись у підготовчі судові засідання. Їх відсутність може пояснюватись їх 

незалученням, неналежним повідомленням про судове засідання, наявністю інших 

поважних причин, про що захисники мали б заздалегідь повідомити суд, або їх 

неготовністю до судового розгляду. За відсутності захисника найбільш «проблемною» 

групою виявились особи, які підозрювались (обвинувачувались) у вчиненні особливо 

тяжких злочинів — у 12,5 % випадків відсутності адвокатів. Суттєво меншою була 

група неповнолітніх — у 3,8 % випадків відсутності адвокатів та група осіб з 

психічними чи фізичними вадами — у 1,3 % випадків відсутності адвокатів.  

 

Особа, яка не мала захисника у 77,9 % спостережень під час судового розгляду слідчим 

суддею та обвинувачені у 86 % таких самих спостережень під час розгляду 

провадження в суді першої інстанції висловлювали бажання захищати себе самостійно; 

приблизно у 10 % випадків підозрювані, обвинувачені просили відкласти судові 

засідання з метою запросити захисника, який вже брав участь у провадженні, і суд 

задовольняв такі клопотання; у 11,2 % випадків під час судового розгляду слідчим 

суддею та у 5,6 % випадків під час судового розгляду по суті підозрювані, 

обвинувачені звертались до суду з клопотаннями про призначення захисника за 

рахунок держави, і суд задовольняв ці клопотання. 

 

Суд у третині випадків відсутності учасників процесу (35,3 %) переносив слухання на 

іншу дату, хоча у 41,2 % випадків розгляд було здійснено за відсутності сторони 

захисту. З огляду на зазначені спостереження можна дійти висновку, що суд досить 

часто всупереч статті 314 КПК проводив підготовче судове засідання за відсутності 

учасників кримінального провадження, присутність яких є обов’язковою. Це, в свою 

чергу, безперечно могло вплинути на якість і належність подальшого судового 

розгляду, оскільки питання, які відповідно до статті 315 КПК суд мав розглянути у 

підготовчому судовому засіданні, були вирішенні без врахування думки та позиції 

відсутнього учасника.  
 
ПРОЦЕСУАЛЬНА ФОРМА ВІДМОВИ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) ВІД 
ЗАХИСНИКА АБО ЙОГО ЗАМІНА 
 

Право на захист передбачає право захищатися самому представляти себе в суді (стаття 

14 (3) (d) МПГПП, стаття 6 (3) (с) Європейської конвенції), тож обвинувачений може 

відмовитися від того, щоб і на досудовому слідстві його інтереси представляв адвокат, 

і представляти себе сам.  
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У п.3 ч. 3 ст. 42 та у ч. 1 ст. 54 КПК України визначено, що обвинувачений має право, 

але не обов’язок, відмовитись від захисника в будь-який момент кримінального 

провадження. За п.3 ч. 7 ст.42 обвинувачений зобов’язаний підкорятись лише законним 

вимогам суду, якими не може бути відмова від захисника. 

 

Як засвідчили результати Моніторингу, випадки відмови особи від захисника не були 

поширеними. Лише в 1,7 % спостережень суд задовольнив такі заяви. Суд роз'яснював 

обвинуваченим можливі наслідки та ризики рішення особи, що вирішила захищатися 

самостійно у підготовчому провадженні — 56,5 %; під час судового розгляду по суті — 

65,4 %; на стадії апеляційного перегляду рішень суду 1 інстанції — 38,9 %. Однак таке 

роз'яснення в переважній більшості випадків не змінювало позицію особи. 

 

Так, залишились при своєму рішенні захищати себе самостійно — у 89,3 % випадків; 

прийняли пропозицію про призначення захисника за рахунок держави — у 4,2 % 

випадків; просили відкласти судове засідання з метою запрошення захисника, який 

раніше брав участь у провадженні, — у 3,9 % випадків; вирішили запросити захисника 

на свій вибір — у 2,6 % випадків. 

 

Рішення про відмову від права на юридичне представництво, у тому числі на допиті, 

має бути виражене недвозначно і супроводжуватися відповідними гарантіями 

(принцип 8, §29 і керівне положення 3 §43 (b) Принципів, що стосуються доступу до 

юридичної допомоги).  

 

Необхідно продемонструвати, що особа в розумних межах передбачає наслідки 

подібної відмови (Піщальніков проти Росії (7025/04), (2009) §80, Ґалстян проти 

Вірменії (26986/03), (2007) §§90-92; Сейдовіч проти Італії (56581/00), Велика палата 

(2006) §§86-87). 

 

Ч.3 ст. 54 КПК України закріплює положення згідно з яким, відмова від захисника не 

повинна прийматися, коли участь захисника є обов’язковою, в такому випадку 

захисник залучається судом за призначенням, відповідно до положень ст. 49 КПК 

України. 

 

Відповідно до ч. 2 ст. 54 КПК України, відмова від захисника або його заміна повинна 

відбуватися виключно в присутності захисника після надання можливості для 

конфіденційного спілкування. Очевидно, що така нормативна вимога прямо 

передбачає фактичне залучення захисника самим підозрюваним (обвинуваченим) або 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом. Лише після надання залученим 

захисником документів, що підтверджують його повноваження відповідно до ст. 50 

КПК України, цьому захисникові має бути надана можливість конфіденційно 

поспілкуватись із підозрюваним (обвинуваченим). Відмова останнього від 

конфіденційного побачення має бути зафіксована в протоколі процесуальної дії в 

присутності залученого захисника. Лише після здійснення зазначених дій є можливим 

вирішення питання про прийняття відмови від захисника із урахуванням наявності 

обставин, визначених в ч.1 ст. 49. У випадку наявності обставин, що унеможливлюють 

прийняття відмови від захисника, підозрюваний (обвинувачений) зберігає 

першочергове право на самостійне залучення захисника за власним вибором або за 

вибором його законного представника, а також інших осіб за проханням чи згодою 

підозрюваного, обвинуваченого (ч. 3 ст. 54 КПК).  
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ПРОЦЕДУРА ЗАЛУЧЕННЯ ЗАХИСНИКА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМОЇ 
ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ДІЇ 
 

Право користуватися професійною допомогою адвоката властиво для всіх етапів 

кримінального провадження: на досудовому розслідуванні, досудовому періоді, 

судовому розгляді і під час апеляційних процедур. Оскільки важливо, щоб між 

обвинуваченим і адвокатом встановилися відносини довіри та конфіденційності, 

обвинувачений має право вибирати, хто буде представляти його інтереси.  

 

Однак, обвинувачений не завжди має необмежене право на вибір адвоката, особливо, 

якщо послуги останнього оплачуються державою. Європейський суд ухвалив, що при 

призначенні захисника суди повинні враховувати побажання обвинуваченого, однак 

такі побажання можуть бути проігноровані в інтересах правосуддя (Круассан проти 

Німеччини (13611/88), (1992) §29, Лагерблом проти Швеції (26891/95), (2003) §54, 

Майз проти Росії (63378/00), (2005) §66). 

 

В національному законодавстві наведена вище позиція ЄСПЛ знаходить своє втілення 

в ст. 53 КПК, відповідно до якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд залучають 

захисника для проведення окремої процесуальної дії за власною ініціативою виключно 

у невідкладних випадках. Дана норма визначає необхідну сукупність двох умов, за 

яких відповідні посадові особи мають право залучити захисника за власною 

ініціативою для участі такого в окремій процесуальній дії, а саме: 1) коли є потреба у 

проведенні невідкладної процесуальної дії за обов’язковою участю захисника; 2) 

завчасно повідомлений захисник не може прибути для участі у проведенні 

процесуальної дії / або завчасно повідомлений захисник не може забезпечити участь 

іншого захисника / або підозрюваний, обвинувачений виявив бажання, але ще не встиг 

залучити захисника / або підозрюваний, обвинувачений виявив бажання залучити 

захисника, але прибуття обраного захисника неможливе. 

 

Варто відрізняти умови, за яких захисник може бути залучений для участі в окремій 

невідкладній процесуальній дії за ініціативою слідчого, прокурора, слідчого судді, 

суду та за яких захисник може бути залучений для участі в окремій процесуальній дії, 

що не має ознак невідкладності. Адже запросити захисника до участі в окремій 

процесуальній дії має право і сам підозрюваний, обвинувачений (ч. 2 ст. 53 КПК). 

Якщо процесуальна дія не є невідкладною, захисник може бути залученим в порядку 

ст. 49 слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом за їх ініціативою лише за 

сукупності наступних умов: 1. є потреба в проведенні процесуальної дії за 

обов’язковою участю захисника; 2. неможливе прибуття захисника, обраного 

підозрюваним, обвинуваченим, протягом двадцяти чотирьох годин і підозрюваний 

(обвинувачений) відмовляється самостійно залучати іншого захисника (ч.2 ст. 53 КПК) 

/ або на стадії судового провадження прибуття протягом трьох днів в судове засідання 

захисника, обраного обвинуваченим, є неможливим (ч. 3 ст. 324 КПК). 

 

При цьому, варто пам’ятати, що відповідно до ч. 7 ст. 135 КПК, особа має отримати 

повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж 

за три дні до дня, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення 

цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити 

виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути 

повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з 

наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.  
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Саме тому, у Стандартах якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному процесі, затверджених рішенням Радою Адвокатів України від 

17.12.2013 р., зазначається, що у разі призначення захисника в порядку ст. 53 КПК він 

має переконатись, що раніше залучений захисник дійсно завчасно та належним чином 

був повідомлений про проведення цієї процесуальної дії, а також, що процесуальна дія 

дійсно є невідкладною. 

 

У разі виявлення невідповідності цим вимогам захисник має заявити клопотання 

слідчому, прокурору, слідчому судді або суду про перенесення процесуальної дії у 

зв’язку з відсутністю таких обставин. У разі відхилення такого клопотання, захисник 

виконує обов’язки, покладені на нього ч. 3, 4 ст. 53 КПК, за винятком випадків 

встановлення наявності конфлікту інтересів при виконанні даного доручення. 

 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА МАТИ ДОСТАТНІ ЧАС І МОЖЛИВОСТІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ 
ПІДГОТОВКИ ЗАХИСТУ 
 

Будь-якій особі, обвинуваченій в кримінальному злочині, надається достатній час і 

умови для підготовки захисту. Суди зобов'язані вжити відповідних заходів для того, 

щоб обвинувачені і призначені їм адвокати мали достатній час і можливості для 

підготовки захисту (принцип 7 і керівні положення 4 §44 (g), 5, §45 (b) і 12 §62 

Принципів, що стосуються доступу до юридичної допомоги; Сахновський проти Росії 

(21272/03), Велика палата Європейського суду (2010) §§97-107). Основні принципи, що 

стосуються ролі юристів (принцип 21) закріплюють, що компетентні органи зобов'язані 

забезпечувати юристам досить завчасний доступ до належної інформації, досьє і 

документів, що знаходяться в їх розпорядженні або під їх контролем з тим, щоб 

юристи мали можливість надавати ефективну юридичну допомогу своїм клієнтам. 

Такий доступ повинен забезпечуватися відразу, як тільки в цьому з'являється 

необхідність. ЄСПЛ дійшов висновку, що право на захист потерпає від обмеження 

доступу захисників до матеріалів справи (Моісеєв проти Росії (62936/00), (2008) 

§§221-224; Майз проти Росії (63378/00), (2005) §81; Бербера, Мессеге і Хабард проти 

Іспанії (10590/83), (1988) §89, Махфі проти Франції (59335/00), (2004) §§20-42). 

 

Стаття 290 КПК України визначає загальний порядок відкриття матеріалів сторонами. 

Відповідно ч.2 ст.290 КПК, сторона захисту має право вимагати від прокурора або 

слідчого надати доступ до матеріалів провадження, а в свою чергу прокурор 

зобов’язаний надати доступ до матеріалів і надати стороні захисту достатню кількість 

часу для ознайомлення з матеріалами провадження. Варто зазначити, що законодавець 

не вказує конкретний час (у годинах чи днях), який мають отримати сторони для 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Цей час визначається як 

«достатній» у ч.10 ст.290 КПК. У цьому формулюванні простежується відповідність 

п.3 ст.6 Конвенції щодо того, що кожна людина повинна мати достатню кількість часу 

й можливості для підготовки свого захисту. Тож очевидно, що поняття, яке міститься в 

КПК і відповідно у п.3 ст.6 Конвенції 1950 р. є оціночним, а відповідно і питання про 

достатність часу для ознайомлення з матеріалами має вирішуватися в кожному 

випадку окремо, з урахуванням обсягу матеріалів, їх складності, умов доступу тощо. 

 

Окрім цього, в ч.10 ст.290 КПК України передбачено, що у випадку навмисного 

затягування однією зі сторін процесу ознайомлення з матеріалами провадження, 

слідчий суддя, у випадку наявності клопотання іншої сторони, зобов’язаний 
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встановити строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження і в цьому 

випадку виникають ще додаткові проблемні питання, зокрема, в ч.10 ст.290 КПК не 

передбачено порядок розгляду клопотання щодо встановлення строку, протягом якого 

особи матимуть змогу ознайомитись з матеріалами і відповідно не передбачено коло 

осіб, що мають викликатись у судове засідання для з’ясування їх думки стосовно 

обмеження строку ознайомлення з матеріалами, не передбачено обсяг їх прав та 

обов’язків.  

 

Згідно з ч.2 ст. 114 КПК будь – які строки, що встановлюються прокурором мають 

бути достатніми і не перешкоджати реалізації права на підготовку захисту. У свою 

чергу відступ від вимоги достатності під час встановлення слідчим суддею строків 

ознайомлення з матеріалами кримінального провадження може свідчити про його 

обмеження, що перешкоджає стороні захисту виконувати належно свою функцію, адже 

після спливу даного строку, сторона буде вважатися такою, що ознайомилася з 

матеріалами справи. 

 

Ч. 4 ст. 324 КПК також визначає, що захисникові, який раніше не брав участі у 

кримінальному провадженні, суд зобов’язаний надати час, достатній для ознайомлення 

з матеріалами кримінального провадження і підготовки до участі в судовому засіданні. 

 

Тривалість часу, достатнього для підготовки захисту, залежить від характеру судової 

процедури, наприклад, попередні слухання, судовий розгляд або оскарження вже 

ухваленого винесеного рішення, а також від обставин конкретної справи. Суттєвими 

факторами можуть бути складність справи, доступність обвинуваченому інформації, 

доказів (так само як і обсяг цих матеріалів), можливість спілкування зі своїм 

адвокатом, а також строки, передбачені національним законодавством, хоча останні аж 

ніяк не є вирішальним чинником. Якщо обвинувачений вважає, що часу для підготовки 

захисту недостатньо (у тому числі, на консультації із захисником і на ознайомлення з 

документами), він повинен просити суд про перенесення засідання. Суд зобов'язаний 

задовольнити розумні прохання про перенесення засідання, а наданий додатковий час 

повинен бути достатнім для того, щоб обвинувачений і захисник підготували захист 

(Сахновський проти Росії (21272/03), Велика палата Європейського суду (2010) §103). 

 

Право на достатні можливості для підготовки захисту передбачає, що крім інформації 

про обвинувачення обвинуваченому та його захиснику надається своєчасний доступ до 

необхідної інформації. Сюди відносяться списки свідків, а також матеріали, документи 

та інші докази, які має намір використовувати обвинувачення. Крім того, це право 

охоплює інформацію, яка може привести до виправдання обвинуваченого, вплинути на 

достовірність доказів, пред'явлених обвинуваченням, підтримати доводи захисту або 

яким-небудь іншим шляхом допомогти обвинуваченому в підготовці захисту або в 

пом'якшенні покарання (Принцип 21 Основних принципів, що стосуються ролі 

юристів, принцип 12 §36 Принципів, що стосуються доступу до юридичної допомоги). 

Адже розкриття інформації дозволяє захисту дізнатися про зауваження і докази, 

представлені обвинуваченням, і підготувати власні доводи (Фуше проти Франції 

(22209/93), Європейський суд (1997) §§36-38). 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ОСІБ, ЯКІ НЕ ВОЛОДІЮТЬ МОВОЮ, ЯКОЮ ВЕДЕТЬСЯ 
КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
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Стаття 14(3)(a) МПГПП визначає, що кожен має право при розгляді будь-якого 

пред'явленого йому кримінального обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії на 

основі цілковитої рівності: (a) бути терміново і докладно повідомлений мовою, яку він 

розуміє, про характер і причину висунутого проти нього кримінального 

обвинувачення. Ч. 3 ст. 6 Конвенції встановлює, що 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; e) якщо він не розуміє мови, яка 

використовується в суді, або не розмовляє нею, - одержувати безоплатну допомогу 

перекладача. 

 

Для того, щоб без дискримінації забезпечити повагу до права на справедливий суд, 

необхідно, щоб в досудовий період органи влади безоплатно виділяли перекладачів 

тим, хто не розуміє офіційної мови країни і не говорить нею (Діалло проти Швеції 

(13205/07), рішення Європейського суду (про неприйнятність справи) (2010) §§24-25; 

рекомендація Комітету міністрів РЄ Rec (2012) 12, §21.3 Додатків). Інформація про 

звинувачення надається обвинуваченому мовою, яку він розуміє, якщо обвинувачений 

не володіє мовою, що використовується і не розуміє її, документ, що містить 

звинувачення, повинен бути перекладений мовою, зрозумілою обвинуваченому (Хермі 

проти Італії (18114/02), Велика палата Європейського суду (2006) §68). 

 

Статтями 42, 56, 66 КПК встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, потерпілий та 

свідок мають право користуватися рідною мовою, давати пояснення, показання рідною 

або іншою мовою, якою він вільно володіє, та в разі необхідності користуватися 

послугами перекладача. При цьому підозрюваний, обвинувачений та потерпілий 

отримують допомогу перекладача за рахунок держави. Відповідно до статті 29 КПК 

слідчий суддя, суд, прокурор, слідчий забезпечують учасникам кримінального 

провадження, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, право 

давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або 

іншою мовою, якою вони володіють, користуючись у разі необхідності послугами 

перекладача в порядку, передбаченому цим Кодексом. Судові рішення, якими суд 

закінчує судовий розгляд по суті, надаються сторонам кримінального провадження або 

особі, стосовно якої вирішено питання щодо застосування примусових заходів 

виховного або медичного характеру, а також представнику юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, у перекладі на їхню рідну або іншу мову, якою вони 

володіють. Переклад інших процесуальних документів кримінального провадження, 

надання копій яких передбачено цим Кодексом, здійснюється лише за клопотанням 

зазначених осіб. Відповідно до статті 68 КПК у разі необхідності у кримінальному 

провадженні перекладу пояснень, показань або документів сторони кримінального 

провадження або слідчий суддя чи суд залучають відповідного перекладача 

(сурдоперекладача).  

 

Таким чином, підозрюваний (обвинувачений) має право використовувати в суді рідну 

або іншу мову, якою він володіє. Особі, яка не володіє мовою, якою ведеться 

кримінальне провадження, має бути за клопотанням цієї особи, її захисника чи за 

ініціативою суду надана можливість скористатись послугами професійного 

перекладача на безоплатних засадах. Підозрюваному (обвинуваченому), який не 

володіє мовою, якою ведеться кримінальне провадження, мають бути надані в 

письмовому перекладі такі документи: протокол затримання; ухвала про дозвіл на 

затримання особи з метою приводу; ухвала про застосування, зміну чи скасування 
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запобіжного заходу; повідомлення про підозру; обвинувальний акт із додатками; 

судові рішення у кримінальному провадженні, якими суд закінчує судовий розгляд по 

суті.  

 

За клопотанням підозрюваного (обвинуваченого) йому надається переклад інших 

процесуальних документів кримінального провадження, надання копій яких 

передбачено КПК України. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Нормативного характеру: 

 

 внести зміни в ч. 4 ст. 29 КПК, виклавши її в наступній редакції:  

 

«Судові рішення, якими тимчасово обмежуються права підозрюваного 

(обвинуваченого), та, якими суд закінчує судовий розгляд по суті, а також інші 

процесуальні документи, в яких викладені підстави затримання особи, зміст 

пред’явленої підозри та/або обвинувачення, надаються сторонам кримінального 

провадження або особі, стосовно якої вирішено питання щодо застосування 

примусових заходів виховного або медичного характеру, а також представнику 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у перекладі на їхню рідну або 

іншу мову, якою вони володіють.»; 

 

 доповнити ст. 49 частиною 4 наступного змісту:  

 

«Залучення слідчим, прокурором, слідчим суддею, судом захисника у випадках, 

передбачених цим Кодексом, не перешкоджає реалізації права підозрюваного, 

обвинуваченого на залучення захисника за власним вибором або за вибором його 

законного представника, а також інших осіб за проханням чи згодою підозрюваного, 

обвинуваченого»; 

 

 доповнити ч. 1 ст. 54 КПК наступним реченням: «Відмова від захисника або 

його заміна допускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого»; 

 доповнити ч. 1 ст. 303 пунктом 10 наступного змісту: «рішення слідчого, 

прокурора про відмову в задоволенні клопотання про надання для ознайомлення 

матеріалів досудового розслідування в порядку ст. 221 КПК»; 

 доповнити ч.1 ст. 309 пунктом 12 наступного змісту: «про встановлення строку 

для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в порядку ч. 10 ст. 

290 цього Кодексу». 
 

Правозастосовчого характеру: 

 

 Раді суддів України, головам та суддям місцевих (районних, міських, районних 

у містах, міськрайонних) судів:  

o постійно приділяти увагу забезпеченню суддями дотримання гарантій 

кримінального процесуального закону по реалізації права на особисту 

участь в судовому провадженні учасників кримінального провадження, в 

тому числі на стадії підготовчого провадження; суворо дотримуватись 

засад забезпечення права на захист та забезпечення прав осіб, що не 

володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження; негайно 
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реагувати на випадки невиконання або неналежного виконання 

професійних обов’язків прокурорами та адвокатами шляхом звернення 

до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій прокуратури та адвокатури 

відповідно. 

 Вищій кваліфікаційній комісії суддів України:  

o до процедури оцінювання роботи суддів включити питання якості 

судового контролю за забезпеченням прав підозрюваних 

(обвинувачених) на захист. 

 Національній асоціації адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, Координаційному центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги: 

o постійно вживати заходів до належного виконання адвокатами їхніх 

професійних обов’язків, зокрема в частині забезпечення їх участі в 

судових засіданнях; звернути увагу на необхідність неухильного 

дотримання вимог закону щодо забезпечення права на безоплатну 

правову допомогу в кримінальному провадженні та на необхідність 

підвищення рівня організаційного забезпечення процедури призначення 

й направлення адвокатів для участі в судових засіданнях з метою 

надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних 

провадженнях. 

 

Практичні поради адвокатам: 

 

 у разі призначення захисника в порядку ст. 53 КПК адвокат має переконатись, 

що раніше залучений захисник дійсно завчасно та належним чином був 

повідомлений про проведення цієї процесуальної дії, а також, що процесуальна 

дія дійсно є невідкладною. У разі виявлення невідповідності цим вимогам 

адвокат має заявити клопотання слідчому, прокурору, слідчому судді або суду 

про перенесення процесуальної дії у зв’язку з відсутністю таких обставин. У 

разі відхилення такого клопотання адвокат має виконати обов’язки, покладені 

на нього ч. 3, 4 ст. 53 КПК, за винятком випадків, коли мають місце обставини, 

передбачені ч. 1 ст. 46 КПК; 

 у випадку безпідставного залучення захисників в порядку ст. 49, 53 КПК, 

невмотивованої відмови в наданні для ознайомлення матеріалів досудового 

розслідування, визначення невиправдано обмежених строків для ознайомлення 

з такими матеріалами, заявляти заяву про відвід слідчого, прокурора, слідчого 

судді, складу суду з підстав упередженості; 

 у випадку проведення процесуальних дій без участі захисника за наявності 

обставин, що обумовлюють його обов’язкову участь, безпідставного залучення 

захисників в порядку ст. 49, 53 КПК, а також у випадку прийняття відмови від 

захисника у його відсутності та/або без надання можливості для 

конфіденційного спілкування, заявляти клопотання про визнання отриманих під 

час проведення даних процесуальних дій доказів недопустимими внаслідок 

порушення права на захист (п. 3 ч. 2 ст. 87 КПК); 

 у випадку порушення права підозрюваного, обвинуваченого на захист :  

o а)на етапі досудового розслідування – доводити такі факти негайно до 

відома слідчого судді та вимагати його реагування на підставі ч.9 ст.206 

КПК 
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o б) на етапі судового розгляду – ініціювати питання дисциплінарної 

відповідальності судді на підставі п.1г’ статті 92 Закону України про 

судоустрій та статус суддів 

 
V. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ РОЗУМНИХ 
СТРОКІВ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
Одним з проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням прав людини в 

кримінальному провадженні, є дотримання розумних строків досудового 

розслідування та судового провадження.  

 

Засада розумності строків кримінального провадження випливає із завдання швидкого 

розслідування і судового розгляду, закріпленого в ст. 2 КПК України, і відповідає 

вимогам ст. 6 Конвенції, яка гарантує право кожному на справедливий і публічний 

розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. 

 

Згідно МПГПП (ст. 14(3)(c)), кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого 

йому обвинувачення, як мінімум, на такі гарантії на засадах повної рівності: (c) 

постати перед судом без невиправданої затримки». Звід принципів захисту всіх осіб, 

які піддаються затриманню чи ув'язненню будь-яким чином, прийнятий Генеральною 

Асамблеєю ООН 9 грудня 1988 p., вимагає проведення судових розглядів в розумні 

строки після затримання або звільнення до суду (принцип 38). Ці положення втілені і в 

нормах національного законодавства.  

 

Так, в ч.1 ст.21 КПК кожному гарантується право на справедливий розгляд та 

вирішення справи в розумні строки. У ч.ч.4, 5 ст. 28 КПК визначено, що кожен має 

право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом 

судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження проти нього було 

закрите.  

 

При цьому, кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, має 

бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. Вказаний критерій 

враховується і Європейським судом з прав людини, а саме - той факт, що протягом 

періоду розгляду справи заявник перебуває під вартою, вимагає від суду певної 

старанності для швидкого розгляду справи (наприклад, п. 69 Рішення від 04.04.2006 р. 

у справі «Кобцев проти України»). В ч. 2 ст. 113 КПК також міститься таке положення: 

«Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження 

мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше 

граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу».  

 

Ч.1 ст. 318 КПК встановлює, що судовий розгляд має бути проведений і завершений 

протягом розумного строку. 

 

Право постати перед судом без невиправданої затримки тісно пов'язане з іншими 

правами, в тому числі правом на свободу, правом вважатися невинуватим і правом 

захищати себе. Воно встановлено для того, щоб не посилювати невизначеність, в якій 

перебуває обвинувачений, а також шкоду , якої неминуче буде завдано його репутації, 

незважаючи на презумпцію невинуватості (КПЛ, Зауваження загального порядку №32, 

§35; «Макфарлейн проти Ірландії (31333/06 ) Велика палата Європейського суду (2010) 
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§155). Крім того, невиправдана затримка може негативно позначитися на якості або 

прийнятності доказів («Мессі проти Сполученого Королівства» (14399/02), 

Європейський суд (2004) §27). 

 

Гарантія невідкладного розгляду справи служить інтересам правосуддя, а значить - 

інтересам обвинувачених, потерпілих і суспільства в цілому (КПЛ, Зауваження 

загального порядку № 32, §35; ЄСПЛ: «Сельмуні проти Франції» (25803/94), Велика 

палата (1999) §107-118). Порушення ж цієї гарантії характеризується наступним 

правовим принципом – «затримка у відправленні правосуддя рівнозначна відмові у 

правосудді». 

 

Враховуючи практику ЄСПЛ та положення КПК, можна визначити, що під розумним 

строком доцільно розуміти найкоротший строк розгляду і вирішення кримінальної 

справи, проведення процесуальної дії або ухвалення процесуального рішення, який 

достатній для надання своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту 

порушених прав, свобод та інтересів, досягнення мети процесуальної дії та взагалі 

завдань кримінального провадження.  

 

Принаймні розумні строки не можуть і не повинні перевищувати передбачені КПК 

строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних 

рішень. 

 

Зокрема, критерії для визначення розумності строків передбачені в ч. 3 ст. 28 КПК в 3-

х пунктах, до них належать: 1) складність кримінального провадження, яка 

визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних 

правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки 

процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо; 2) 

поведінка учасників кримінального провадження; 3) спосіб здійснення слідчим, 

прокурором і судом своїх повноважень.  

 

Власне кажучи, закріплені у ч. 3 ст. 28 КПК критерії для визначення розумності 

строків кримінального провадження , повністю узгоджуються із практикою ЄСПЛ, 

який стоїть на позиції , що розумність тривалості провадження має бути оцінена в 

світлі конкретних обставин справи. 

 

При розгляді заяв Європейський суд з прав людини оцінює дотримання національними 

органами досудового розслідування та судами критеріїв визначення розумності строків 

провадження у кримінальних справах у сукупності та досліджує належність поведінки 

як заявника, так і відповідних державних органів. У випадку, якщо неналежна 

поведінка заявника заважала дотриманню розумних строків провадження, органи 

державної влади все одно не звільняються від відповідальності за їх порушення, 

оскільки на них покладений обов'язок здійснення провадження у кримінальних справах 

відповідно до встановлених у КПК України строків. 

 

Судді повинні усвідомлювати особисту відповідальність за розгляд справ у встановлені 

законом строки, за якість розгляду справ, не допускати фактів зволікання, вживати всіх 

необхідних заходів з метою неухильного дотримання процесуальних строків. 

 

Строки розгляду справи не можуть вважатися розумними, якщо їх порушено через 

зайнятість судді в іншому процесі, призначення судових засідань із великими 
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інтервалами, затягування з передачею справи з одного суду до іншого у встановлених 

законом випадках, безпідставне задоволення необґрунтованих клопотань учасників 

процесу, що спричинило відкладення розгляду справи на тривалий час, відкладення 

справи через її неналежну підготовку до судового розгляду, невжиття заходів щодо 

недопущення недобросовісної поведінки учасників справи тощо, оскільки наведені 

причини свідчать про низький рівень організації судочинства та безвідповідальне 

ставлення до виконання своїх обов’язків. 

 

Суттєвих порушень вимога дотримання розумних строків зазнає під час перебування 

кримінального провадження на стадії підготовчого провадження в суді першої 

інстанції. 

 

Згідно з положеннями ст. 314 КПК підготовче засідання суду призначається не пізніше 

5 днів з наступного дня після одержання судом обвинувального акта , але строк, 

протягом якого має відбутися підготовче судове засідання, у КПК не визначений, 

проте він має відповідати критеріям розумності (ст. 28 КПК). Невизначеність цього 

питання є прогалиною, яку не заповнив законодавець й це означає, що суду надано 

право визначити розумність строку на вчинення процесуальної дії, виходячи з умов 

провадження. 

 

Дані проведеного Моніторингу та практики застосування КПК України, узагальнена 

адвокатами, які здійснюють захист в кримінальних справах, свідчить про те, що 

порушення розумних строків на стадії підготовчого провадження відбувається, 

здебільшого, з наступних причин: 

 

1. Повернення обвинувального акту прокурору, якщо він не відповідає вимогам 

КПК України; 

2. Відкладення підготовчого судового засідання суддею; 

3. Порушення строків призначення судового розгляду. 

 

Вважаємо за доцільне розглянути всі наведені причини порушення розумних строків 

на стадії підготовчого судового провадження. 

 
ПОВЕРНЕННЯ ОБВИНУВАЛЬНОГО АКТУ ПРОКУРОРУ, ЯКЩО ВІН НЕ ВІДПОВІДАЄ 
ВИМОГАМ КПК УКРАЇНИ 
 

Як свідчать результати Моніторингу, у 43 % випадків суд приймав рішення про 

повернення обвинувального акту прокурору через наявні в ньому недоліки, що 

свідчить про недотримання прокурорами вимог КПК в частині оформлення 

обвинувальних актів. Зокрема, типовими були ситуації, коли в судовому засіданні 

з’ясовувалось, що обвинувальний акт повертався судом вже декілька разів і кожного 

разу прокурор лише частково усував недоліки, які раніше були визначені судом. Щодо 

масових випадків повернення обвинувальних актів прокурорам слід зауважити, що 

спостереження моніторів у даному питанні співпали із спостереженнями 

Уповноваженого з прав людини. Так, ще в 2013 році у Щорічній доповіді 

Уповноваженого з прав людини за 2013 рік наголошувалось на тому, що через 

системне порушення прокурорами вимог КПК щодо належного оформлення 

обвинувальних актів, період передачі обвинувального акта від прокуратури до суду 

може тривати понад один рік, що, у свою чергу, створює умови для необґрунтованої 

тривалості кримінального провадження та необґрунтованого позбавлення особи 
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свободи, а отже, й для потенційного ухвалення Європейським судом з прав людини у 

майбутньому чергового рішення проти України. 

 

Відповідно до ст. 291 КПК України, обвинувальний акт має містити такі відомості: 1) 

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) анкетні 

відомості кожного обвинуваченого; 3) анкетні відомості кожного потерпілого; 4) 

прізвище, ім’я, по батькові та займана посада слідчого, прокурора; 5) виклад 

фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає 

встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на 

положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність та формулювання обвинувачення; 6) обставини, які обтяжують чи 

пом’якшують покарання; 7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

7-1) підстави застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичної 

особи, які прокурор вважає встановленими; 8) розмір витрат на залучення експерта (у 

разі проведення експертизи під час досудового розслідування); 9) дату та місце його 

складення та затвердження.  

 

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його затвердив, або 

лише прокурором, якщо він склав його самостійно. 

 

До обвинувального акта додається: 1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 2) 

цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового розслідування; 3) 

розписка 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 ч.2 ст. 297-1 КПК 

України); 4) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

відповідачем копії цивільного позову, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування не до підозрюваного; 5) довідка про юридичну особу, щодо якої 

здійснюється провадження. 

 

Згідно ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у 

користуванні своїми правами у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. 

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що 

винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом. 

 

Таким чином, приймаючи рішення, в тому числі, на стадії підготовчого провадження, 

суд має вирішувати лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та 

віднесені до його повноважень. Звертаючись до суду із обвинувальним актом, 

прокурор визначає в ньому питання та їх форму, в якій він, підтримуючи державне 

обвинувачення, вважає за необхідне їх винести на розгляд та вирішення суду. Тож, 

відмовити стороні обвинувачення в особі прокурора в розгляді винесених на 

вирішення суду питань суд не має права в зв’язку із обов’язком забезпечити належне 

виконання завдань кримінального провадження. Крім того, повернення 

обвинувального акту прокурору, як вже зазначалось вище, порушує право 

обвинуваченого постати перед судом без невиправданої затримки. Адже, органи влади 

зобов'язані застосовувати всі необхідні заходи для оптимізації строків судових 

розглядів. Якщо органи влади створюють затримки на будь-яких етапах провадження 

внаслідок безвідповідальності, необґрунтовано затягують процес розслідування і 

розгляду, витрачають невиправдано багато часу на проведення особливих заходів, 

термін розгляду буде визнаний нерозумним. Так само, право на судовий розгляд у 



 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ ЩОДО ОКРЕМИХ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ПРАКТИЧНОГО КИ ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОЛОЖЕНЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ    39 

розумні строки може виявитися порушеним, якщо сама система кримінального 

провадження гальмує розгляд справ. 

 
ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ СУДДЕЮ 
 

Відповідно до Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини за результатами пілотного моніторингу застосування нового Кримінального 

процесуального кодексу України судами м. Києва, підготовче провадження було 

відкладено у 13,9 % випадків. При цьому, наведені спостереження підтверджують, що 

в більшості випадків підготовче судове засідання було відкладене або було оголошено 

перерву до наступного дня — у 36 % випадків, до 5 днів — у 18 % випадків, до 10 днів 

— у 17 % випадків, до 30 днів — у 27 % випадків. Зафіксовані випадки (1,2 %), коли 

перерва між судовими засіданнями тривала понад 30 днів.  

 

Майже у третині випадків, охоплених Моніторингом , підготовче провадження тривало 

декілька судових засідань. Згідно даних Моніторингу, відкладення підготовчого 

судового засідання відбулось за клопотанням захисника у 5,5 % випадків, за 

клопотанням про подання доказів стороною захисту — у 31,2 % випадків, через неявку 

прокурора — у 3,6 % випадків та неявку адвоката — у 32,8 % випадків.  

 

ЄСПЛ зазначав, що відкладення розгляду справи, призначення і проведення 

експертизи, участь судді в розгляді інших справ, повернення кримінальної справи 

прокуророві з метою усунення допущених порушень кримінального процесуального 

законодавства можуть бути виправданими . Проте, якщо вказані дії призводять до 

порушення права особи на судочинство в розумний строк, заява про присудження 

компенсації підлягає задоволенню (справи "Екле проти ФРН" від 15 липня 1982 р., 

"Цимерман і Штайген проти Швейцарії" від 13 липня 1983 р.). 

 

Додатково проаналізувавши Постанову Пленуму Вищого спеціалізованого суду з 

розгляду цивільних і кримінальних справ № 11 від 17.10.2014 року «Про деякі питання 

дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ 

про адміністративні правопорушення», доходимо висновку про те, що судді повинні 

проводити ретельну підготовку справ до судового розгляду, оскільки недоліки і 

недбалість, допущені на цій стадії, можуть призвести до порушення не лише строків 

розгляду справ, а й прав учасників судового процесу та ухвалення незаконних і 

необґрунтованих рішень. 

 

Щодо питання, яке пов’язане з перенесенням підготовчого засідання, то воно залежить 

від багатьох факторів, внаслідок яких можна дійти висновку чи відбулося порушення 

розумних строків. «Розумність строку» затримки визначається для кожної справи 

окремо залежно від обставин. При цьому необхідно враховувати наступні критерії: 

складність справи; поведінку обвинувачуваного; поведінку органів влади; можливі 

наслідки для обвинуваченого, в тому числі питання про взяття під варту, стан здоров'я; 

тяжкість пред'явлених обвинувачень і суворість можливого покарання (Кеммаш проти 

Франції (№ 1 і 2) (12325/86 і 14992/89), (1991) §60, Макфарлейн проти Ірландії 

(31333/06), Велика палата (2010) §§140-156, Кудла проти Польщі (30210/96), Велика 

палата (2000) §§124-131). 

 

Враховуючи, що, відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК, підготовче судове засідання 

відбувається за правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду, суд 
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під час підготовчого провадження має забезпечити дотримання безперервності 

Судового розгляду, як того вимагає ст. 322 КПК. 

 
ПОРУШЕННЯ СТРОКІВ ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 
 

Статтею 316 КПК встановлено, що судовий розгляд має бути призначений впродовж 

десяти днів після постановлення ухвали про його призначення. Однак, як свідчать дані 

Моніторингу, у більшості випадків судовий розгляд розпочинався після спливу 10 днів 

з дня ухвалення рішення про його призначення. 

 

При призначенні дати слухань суди повинні: гарантувати дотримання права 

обвинуваченого на достатній час і можливості для підготовки захисту; створити умови 

для справедливого відправлення правосуддя; гарантувати дотримання права 

обвинуваченого на слухання кримінальної справи без невиправданої затримки (Коем 

та інші проти Бельгії (32492/96; 32547/96; 32548/96; 33209/96; 33210/96), (2000) §140) 

. 

В пункті 14 постанови Пленуму Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання дотримання розумних строків 

розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні 

правопорушення» від 17.10.2014 № 11 звернено увагу судів на необхідність 

дотримуватись положень статей 314, 316 КПК, якими встановлено строк призначення 

підготовчого судового засідання та строк призначення судового розгляду, а також 

положення статті 318 КПК про те, що судовий розгляд має бути проведений і 

завершений протягом розумного строку. 

 

Обов'язок держави полягає в забезпеченні права на розгляд справи в розумний строк, 

що не залежить від клопотання обвинуваченого до суду про прискорення процесу 

(Макфарлейн проти Ірландії (31333/06), Велика палата Європейського суду (2010) 

§152). Для того, щоб підтвердити факт порушення права на суд без невиправданої 

затримки, від обвинуваченого не вимагається доводити, що затримка заподіяла 

особливі збитки. Навпаки, держава зобов'язана довести правомірність такої затримки.  

 

Такий принцип не гарантує, що процес буде здійснюватися взагалі без затримок, він 

накладає заборону на невиправдані затримки. Період, який береться до уваги в цілях 

встановлення факту затримки, починається з моменту повідомлення підозрюваного 

владою про проведення процесуальних дій щодо нього (арешт або пред'явлення 

обвинувачень) (Макфарлейн проти Ірландії (31333/06), Велика палата Європейського 

суду (2010) §§143-144) і закінчується тоді, коли закривається кримінальна справа (якщо 

звинувачення зняті), або вичерпані всі можливості на подачу апеляції і минули всі 

строки, або ухвалено остаточне рішення (КПЛ, Зауваження загального порядку №32, 

§35).  

 

Гарантія розгляду справи без невиправданої затримки вимагає, щоб держави 

забезпечували належну організацію своїх судових систем і виділяли достатнє 

фінансування (Кайо проти Франції (36932/97), Європейський суд (1999) §27). 

Перевантаженість судів, несприятливі економічні та інші умови, брак суддів або 

зростання рівня злочинності в результаті спроби перевороту не можуть вважатися 

достатнім виправданням необґрунтованих затримок, які являють собою не що інше, як 

неспроможність держав гарантувати таке право.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Нормативного характеру: 

 

 внести зміни до ч. 1 ст. 314 КПК України, виклавши її в наступній редакції: 

«Після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування 

примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про 

звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше десяти днів з дня 

його надходження провадить підготовче судове засідання, в яке викликає 

учасників судового провадження.» 

 внести зміни до п.3 ч. 3 ст. 314 КПК України, виклавши її в наступній редакції: 

«3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових 

заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не 

відповідають вимогам ст. 291 цього Кодексу. При ухваленні даного рішення суд 

визначає строк, в який вказані недоліки обвинувального акту мають бути 

усунені;» 

 

Правозастосовчого характеру: 

 

 Раді суддів України, Головам та суддям місцевих (районних, міських, районних 

у містах, міськрайонних) судів:  

o звернути увагу на необхідність належної організації та планування ними 

судового розгляду кримінальних проваджень; суворо дотримуватись 

вимоги забезпечення безперервності судового засідання; негайно 

реагувати на випадки невиконання або неналежного виконання 

професійних обов’язків прокурорами та адвокатами шляхом звернення 

до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій прокуратури та адвокатури 

відповідно.  

 Вищій кваліфікаційній комісії суддів України:  

o при оцінюванні роботи суддів враховувати питання щодо дотримання 

суддею графіку розгляду справ. 

 Національній школі суддів України:  

o включити до програми підготовки та перепідготовки суддів спеціальні 

питання планування діяльності, розрахунку часових параметрів розгляду 

справи тощо. 

 Національній асоціації адвокатів України, Вищій кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, Координаційному центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги:  

o вживати заходів до забезпечення належного виконання адвокатами їхніх 

професійних обов’язків, зокрема в частині їх участі в судових засіданнях; 

вживати заходів до викорінення практики неналежного використання 

адвокатами їхніх процесуальних прав або невиконання ними 

професійних обов’язків, покликаних на захист прав, свобод та інтересів 

підозрюваного, обвинуваченого . 

 Міністерству внутрішніх справ України, Державній пенітенціарній службі 

України:  

o вживати заходів для належної організації роботи підрозділів, що 

здійснюють доставку до судів для участі в судових засіданнях 

затриманих осіб та осіб, взятих під варту.. 

 Генеральній прокуратурі України:  
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вживати системних заходів до підвищення якості підготовлюваних 

прокурорами обвинувальних актів; викорінити практику неявки 

прокурорів у судові засідання, що веде до відкладення судового розгляду 

. 

Практичні поради адвокатам: 

 

 У випадку відкладення призначення судового розгляду на стадії підготовчого 

провадження з будь-яких причин (винесення ухвали про повернення 

обвинувального акта, відкладення підготовчого судового засідання), завжди 

заявляти клопотання про скасування чи зміну запобіжного заходу з підстав не 

доведення стороною обвинувачення наявності процесуальних умов (ризиків), 

що обумовлювали б продовження застосування запобіжного заходу; 

 

 У випадку безпідставного, систематичного затягування підготовчого судового 

засідання, порушення засади безперервності проведення підготовчого судового 

засідання та/або порушення строків призначення судового розгляду - доводити 

такі факти до відома Вищої кваліфікаційної суддів України для вирішення 

питання дисциплінарної відповідальності судді ; 

 

 У випадку винесення ухвали про повернення обвинувального акта прокурору - 

звертатись до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій прокуратури із заявою 

про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності на підставі 

статті 43 1.1. Закону про прокуратуру за невиконання чи неналежне виконання 

ним службових обов’язків , що може порушити право обвинуваченого на 

судовий розгляд в розумні строки; 

 


