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Особливості розгляду скарг (глава 26

розділу третього Кримінального

процесуального кодексу України

Роль та повноваження слідчого судді із

забезпечення прав підозрюваного та

потерпілого на досудовій стадії



• Статтею 303 КПК України встановлено, що на досудовому провадженні

можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або

прокурора та визначено їх перелік, який є вичерпним

• Згідно ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами

розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового

розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи

прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобовязання

припинити дію; зобовязання вчинити певну дію; відмову у задоволенні

скарги

• Згідно з ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному

провадженні вирішує лише ті питання, що віднесені на його розгляд

сторонами кримінального провадження та віднесені до їх повноважень

цим Кодексом

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2347/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_153/ed_2019_01_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#153


Слідчий суддя здійснює 

функцію судового контролю

Слідчий суддя  не повинен 

підміняти собою одну зі сторін 

провадження!



Слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання,

які повинен вирішувати суд під час розгляду

кримінального провадження по суті, зокрема, не

вправі оцінювати докази з точки зору їх

достатності і допустимості для визнання особи

винною чи невинною у вчиненні кримінального

правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі

розумної оцінки сукупності наведених доказів

визначити достатність підстав для здійснення

судового контролю під час досудового

розслідування у кріминальному провадженні



 витребування та отримання від органів державної влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій,

службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей,

висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок;

 ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних

слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій;

 здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних

і допустимих доказів (ч. 3 ст. 93 КПК)

Сторона захисту, потерпілий, 

представник юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження збирає докази 

шляхом:



Важливо знати! 

 Сторона захисту та потерпілий можуть
лише ініціювати проведення слідчих
(розшукових) та негласних слідчих
(розшукових) дій шляхом подання
клопотання слідчому, прокурору
відповідних клопотань, які розглядаються
в порядку, передбаченому статтею
220 КПК України

 Постанова слідчого, прокурора про
відмову в задоволенні клопотання про
проведення слідчих (розшукових) дій,
негласних слідчих (розшукових) дій може
бути оскаржена слідчому судді



Важливо пам'ятати, що слідчі дії:

 Є недійсними, а встановлені

внаслідок них докази -

недопустимими (ч. 8 ст. 223 КПК)

 Не можуть проводитися після закінчення

строків досудового розслідування, крім їх

проведення за дорученням суду у випадках,

передбачених ч. 3 ст. 333 КПК



Скарга, яка сама по собі містить

лише позицію скаржника, яка

пов’язана з незгодою щодо

проведених або непроведених

процесуальних дій в межах

кримінального провадження - не є

предметом судового контролю

слідчого судді



ПОСТАНОВА ПРО ЗАКРИТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 

ПРОВАДЖЕННЯ Є ЗАКОННОЮ ТА 

ОБГРУНТОВАНОЮ, КОЛИ:

• Зі змісту оскаржуваної постанови слідчого вбачається, що прийняття зазначеної

постанови, у відповідності до ст.ст.91-94 КПК України, базувалось на підставі сукупності

зібраних доказів, їх повного, всебічного, об’єктивного та неупередженого дослідження,

оцінці та аналізу доказів, під час здійснення яких, слідчий обґрунтовано та вмотивовано

прийшов до висновку про закриття провадження на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України

• Матеріали кримінального провадження, свідчать про те, що слідчий , у відповідності до

вимого параграфу другого КПК України, ст.92 КПК України, виконав покладені на нього

вимоги закону про обов’язок доказування у кримінальному провадженню

• Слідчим, були вжиті усі передбачені законом заходи для виконання вимог ст.91 КПК

України



Критерії, які повинен врахувати 

слідчий суддя при розгляді скарг щодо 

бездіяльності органу досудового 

розслідування, яка полягає у невнесенні 

відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань



• При розгляді скарги, поданих в порядку ч.1 ст.303 КПК щодо невнесення

відомостей до ЄРДР на підстави ст.214 КПК, обставини, викладені в скарзі

слід досліджувати з точки зору наявності підстав вважати заяву чи

повідомлення саме про злочин - наявність в таких заявах або

повідомленнях об'єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину.

• Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують

реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини

вчинення злочину), суб’єктивна та об’єктивна сторони злочину

• Системний аналіз положень кримінального процесуального закону дає

підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які

заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про

кримінальне правопорушення

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2054/ed_2014_03_29/pravo1/T012341.html?pravo=1#2054


• В рішенні Європейського суду з прав людини «Надточій проти України» від 15 травня

2008 року зазначено, що справедливий судовий розгляд має ґрунтуватися на принципі

рівності сторін, який передбачає надання розумної можливості відстоювати свою

позицію у справі в умовах, які не ставлять її в істотно менш сприятливе становище

порівняно з опонентом

• В п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі

«Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що за статтею 1 Конвенції про

захист прав людини і основоположних свобод держава зобов'язана «гарантувати

кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що

також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування

https://ligazakon.net/document/view/SO4425?ed=2008_05_15


Проблемні питання розгляду 

слідчим суддею клопотань про 

арешт майна та зняття арешту з 

майна



Міжнародні гарантії прав людини на 

недоторканість житла, таємницю

спілкування, невтручання у приватне

життя, недоторканість прав власності

нормативно визначені в Конституції

України та є загальними засадами 

кримінального провадження



Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК, арештом майна є тимчасове,

до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою

слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або

користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що

воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом

злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину,

отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути

конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної

особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового

характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб,

юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням

арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження,

псування, знищення, перетворення, відчуження



• Орган досудового розслідування обґрунтовуючи

клопотання про накладення арешту на майно достатньо

широко формулює положення п.1 ч.2 ст.170 КПК, що

призводить до необґрунтованого застосування слідчими

суддями такого заходу забезпечення кримінального

провадження

• Як правило, обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що

вилучені речі та предмети мають ознаки речових доказів та

визнані речовими доказами в порядку ст.98 КПК, а тому

необхідність накладення арешту викликана необхідністю

збереження речових доказів



• Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном

фізичної або юридичної особи, слід враховувати, що вимоги статті 1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ

полягають у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути

законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом

виконання законів

• Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та

захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання

відповідало вимогам законності і не було свавільним

• ЄСПЛ через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що будь-яке втручання

державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс»

між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які

застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі

«Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A № 98)



• Положення абзацу першого частини третьої ст.170 КПК, які в контексті співвідношення з

положеннями ст.98 КПК, як критеріями для визначення речей чи документів речовими

доказами, встановлює, що окрім віднесення певного предмету до речового доказу, він

обов’язково має відповідати критеріям, визначеним в ч.3 ст.170 КПК, тобто має бути предметом

матеріального світу, який перебуває у власності суб'єкта права та відповідати вимогам ст.190 ЦК

України та бути охопленими концепцією майна* в розумінні ст. 1 Протоколу 1 ЄКПЛ

• «Концепція майна», відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в

автономному тлумаченні ЄСПЛ поняття “майна”, яке може відрізнятися від його

тлумачення в деяких державах-членах Конвенції, тобто не обмежується власністю на

матеріальні речі та не залежить від формальної класифікації у внутрішньому праві. Певні

інші права та інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися правом

власності, а відтак і “майном”. Визначальними критеріями для оцінки майна є

економічна цінність, тобто грошова його оцінка, спираючись на об'єктивні чинники, а

також ознака реальності майна - майно має бути наявним



• Речі в правовому розумінні відрізняються від інших об’єктів

матеріального світу здатністю задовольняти потреби людини, бути

об’єктом цивільно-правового обігу, мати споживчі якості

• Не можуть бути визнані речами предмети матеріального світу, які не

наділені корисними властивостями

• Сліди злочину, як матеріальні об’єкти, є речовими доказами, але вони

не мають споживчої цінності й у зв’язку із цим не можуть бути

визначені як речі

• Визнання компетентною особою того чи іншого предмета речовим

доказом не визначає його як річ, а лише вказує на його речове

походження



• Речові докази, які не містять сукупності вищенаведених ознак мають

вилучатись та зберігатись в порядку, визначеному Постановою КМУ від

19.11.2012 № 1104 у суворій відповідності до вимог ст. 100 КПК

• Відсутність достатніх підстав вважати, що вилучені в ході проведення слідчої

дії речі – є майном та у випадку не накладення на них арешту, можуть бути

зіпсовані, знищені, приховані, приводить до висновку, що застосування такого

заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не є

обґрунтованим, оскільки відсутність вказаних підстав нівелює необхідність

вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, і, відповідно,

звернення до слідчого судді для здійснення ним судового контролю при

втручанні в майнові права



ОГЛЯД і ОБШУК

LOVE IS…

+



Постанова ВС

від 1 лютого 2018 року

(Провадження № 51-230 км 18)

 Доводи засудженого про те, що протокол огляду

місця події є неналежним та недопустимим

доказом, оскільки не було дозволу суду на огляд

житла є неспроможними

 Ця слідча дія проведена у відповідності до вимог

закону, оскільки проводився огляд місця події,

тобто огляд місця вчинення злочину, а не огляд

житла



Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального –

процесуального кодексу України, обшук

проводиться з метою виявлення та фіксації

відомостей про обставини вчинення

кримінального правопорушення, відшукання

знаряддя кримінального правопорушення

або майна, яке було здобуте у результаті його

вчинення, а також встановлення

місцезнаходження розшукуваних осіб



Докази, на підставі яких

вноситься клопотання про 

проведення обшуку, повинні

відповідати вимогам

допустимості

(ст. 86-88 КПК України)



o Ч.3 ст.208 КПК України 

уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може 

здійснити обшук затриманої особи

o П.5 ч.3 ст. 234 КПК України та п.4 ч.2 ст.235 КПК 

України

житло чи інше володіння особи або частину житла 

чи іншого володіння особи, які мають бути піддані 

обшуку



Поняття  «ЖИТЛО» за ст.8 Конвенції

У ст. 8 Конвенції французькою мовою поняття «domicile» має 

ширше значення, ніж поняття «home»

• Згідно з Конвенцією поняття «житло» не обмежується

приміщенням, яке законно займано або створено.

• Те, чи є конкретне місце проживання «житлом», що підлягає

захисту на підставі п. 1 ст. 8 Конвенції, залежить від наявності

достатніх та триваючих зв’язків із конкретним місцем

• Рішення у справі «Прокопович проти Росії» від 18.11.2004 р.,

заява № 58255/00, п. 36



• Слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки

потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати

можливість без застосовуваного заходу забезпечення

кримінального провадження отримати речі і

документи, які можуть бути використані під час

судового розгляду для встановлення обставин у

кримінальному провадженні

• У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і

документи могли би бути отримані шляхом проведення

слідчих дій, тобто без застосування заходів

забезпечення кримінального провадження



Принцип  «пропорційності» втручання

• Рішення у справі «Роумен та Шміт проти 

Люксембурґу» (Roemen and Schmit v. Luxembourg) 

(заява № 51772/99) 

• Суд одноголосно постановив: «Суд взяв до уваги, що обшук,

який проводився в офісі заявниці, та конфіскація листа

становили втручання в її право на повагу до приватного життя

• Втручання мало законну мету підтримання громадського

порядку та запобігання злочинам

• При проведенні цього обшуку було дотримано спеціальних

процедурних гарантій

• Водночас Суд зауважив, що наказ про обшук був сформульований

у загальних термінах, а це надавало широкі повноваження

особам, які проводили розслідування



• Хоча на сьогодні не існує рішення щодо часових рамок

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (НСРД),

схоже питання поставало у справі щодо проведення обшуку

в справі «Геращенко проти України» (Gerashchenko v.

Ukraine), рішення від 7.11.2013 р., заява № 20602/05

• У цій справі Європейський суд зазначив, що ордер на

проведення обшуку у помешканні заявника було отримано

за півтора місяці до проведення такого обшуку, що, на думку

Європейського суду, могло свідчити про відсутність

реальної потреби у проведенні обшуку на момент

отримання санкції, а отже, втручання у право заявника на

повагу до помешкання було непропорційним переслідуваній

меті



Розгляд слідчим суддею 

клопотань про обрання 

(застосування) запобіжних 

заходів, пов’язаних з 

обмеженням свободи



За результатами розгляду клопотання про 
застосування запобіжних заходів слідчий 
суддя вправі постановити ухвалу, якою: 

 задовольнити клопотання, застосувавши до 
підозрюваного запобіжний захід, про який йдеться в 
поданому клопотанні; 

 відмовити у задоволенні клопотання; 

 застосувати до підозрюваного більш м’який запобіжний 
захід



Розгляд слідчим суддею клопотання про
застосування запобіжного заходу
здійснюється невідкладно, але не пізніше 72
годин із моменту фактичного затримання
підозрюваного (момент фактичного
затримання фіксується у протоколі
затримання) або з моменту надходження до
суду клопотання, якщо підозрюваний
перебуває на свободі



 Ч. 2 ст. 211 КПК України: затримана без ухвали
слідчого судді особа не пізніше 60 годин з
моменту затримання повинна бути звільнена або
доставлена до суду для розгляду клопотання про
обрання стосовно неї запобіжного заходу

Слідчий суддя після спливу 60 годин з моменту
затримання особи зобов’язаний звільнити
позбавлену свободи особу, а клопотання
розглядати в загальному порядку



Аналогічно слідчий суддя має діяти і у

випадку, коли в ході розгляду клопотання

про застосування запобіжного заходу

ним встановлено, що час фактичного

затримання особи відрізняється від

часу затримання, який зафіксовано в

протоколі про затримання



Підставами застосування запобіжного заходу є:

 обґрунтованість підозри у вчиненні особою 

кримінального правопорушення;

 наявність ризику (ризиків), перелік яких 

встановлено пунктами 1 - 5 ч. 1 ст. 177 КПК

Цей перелік є вичерпним і не підлягає 

розширеному тлумаченню 



Рішення ЄСПЛ «Чеботарі проти Молдови» 

від 13 листопада 2007 року, п. 48:

За відсутності обґрунтованої підозри особа не

може бути за жодних обставин затримана або взята під

варту з метою примушення її зізнатися у злочині,

свідчити проти інших осіб або з метою отримання від

неї фактів чи інформації, які можуть служити

підставою для обґрунтованої підозри



 Сам по собі факт тяжкості злочину, який інкримінується 
особі, не може бути підставою для застосування 
запобіжного заходу, оскільки це суперечило б презумпції 
невинуватості

 Наявність підозри в тому, що особа вчинила тяжкий 
злочин, є таким чинником, що відноситься до суті 
питання, однак сама по собі така підозра не може бути 
виправданням довготривалому утриманню під вартою; 

 Небезпека переховування особи від правосуддя повинна 
оцінюватись не лише у світлі тяжкості покарання, але й 
виходячи з усіх інших обставин, які можуть або 
підтвердити наявність такої небезпеки, або звести її до 
такого мінімуму, що попереднє ув’язнення виявиться 
невиправданим



Загальні обов’язки 
слідчого судді щодо 

захисту прав людини



Стаття 206 КПК передбачає: 

обов'язки судді щодо захисту 

порушеного права особи в межах 

процесуальних заходів, які 

здійснюються у кримінальному 

провадженні;

активну ініціативну поведінку 

судді



Рішення ЄСПЛ у справі «Щокін проти України» від 

14.10.2010 року (Заяви № 23759/03 та 37943/06)

 У цьому рішенні ЄСПЛ визначено концепцію якості закону, 

наявна вимога, щоб він був доступним для зацікавлених осіб, 

чітким та передбачуваним у своєму застосуванні. 

 Як зазначається в рішенні,  відсутність в національному 

законодавстві необхідної чіткості і точності порушує вимогу 

«якості закону». В разі коли національне законодавство 

припустило неоднозначне або множинне тлумачення прав та 

обов’язків осіб, національні органи зобов’язані застосувати 

найбільш сприятливий для осіб підхід. 

 Тобто, вирішення колізій у законодавстві завжди 

тлумачиться на користь особи



Рішення ЄСПЛ у справі Маккей проти 

Сполученого Королівства, § 33

• Судовий контроль при першому доставленні заарештованої особи

повинен, перш за все, бути негайним, щоб забезпечити виявлення

будь-якого жорстокого поводження, а також звести до мінімуму будь-

яке необґрунтоване втручання в свободу особистості

• Суворі обмеження в часі, що накладаються цією вимогою, не

передбачають широкого тлумачення, інакше це б призвело до

серйозного послаблення процесуальних гарантій на шкоду

особистості та до ризику пошкодження самої сутності права,

захищеного в цьому положенні.



Судовий контроль правомірності тримання особи під 
вартою

 Судовий контроль за триманням під вартою повинен бути 
автоматичним і не може залежати від попередньої заяви 
затриманої особи (Маккей проти Сполученого Королівства, § 34; 
Варга проти Румунії, § 52; Віорел Бурзо проти Румунії, § 107)

 Така вимога не тільки змінила б суть гарантії, яка передбачена 
статтею 5 § 3 і яка відрізняється від гарантії за статтею 5 § 4 
Конвенції, що забезпечує право звернутися до суду для перевірки 
правомірності тримання під вартою. Крім того, втратила б сенс 
сама гарантія відповідно до статті 5 § 3, яка полягає в захисті 
особистості від свавільного затримання шляхом забезпечення 
незалежної та ретельної судової перевірки акту позбавлення волі 
(Аквіліна проти Мальти, § 49; Нєдбала проти Польщі, § 50)



Автоматичний характер контролю є необхідним, 
оскільки особа, яка була піддана жорстокому 

поводженню, може бути нездатна подати заяву до 
суду про перегляд правомірності її ув’язнення. Це 
так само стосується й інших вразливих категорій 

заарештованих, наприклад, осіб з психічними 
розладами або осіб, які не володіють мовою, якою 

спілкується посадова особа, наділена судовою 
владою (Маккей проти Сполученого Королівства, §

34; Ладент проти Польщі, § 74)



• Статтею 206 КПК:

• Гарантовано право судді постановити ухвалу, якою 
він може зобов’язати будь-який орган державної 
влади чи службову особу забезпечити додержання 
прав особи, яка тримається під вартою

• Встановлено обов’язок судді вжити заходів для 
звільнення особи, яка позбавлена свободи за 
відсутності судового рішення, яке набрало законної 
сили

• Суддя зобов’язаний вжити необхідних 
заходів для забезпечення особи, яка 
позбавлена свободи, захисником



Рішення ЄСПЛ у справі «Лучанінова проти України» 
від 9 червня 2011 року

 П. 63: «для здійснення обвинуваченим свого права
на захист йому зазвичай повинно бути забезпечено
можливість отримати ефективну допомогу захисника із
самого початку провадження»

 За необхідності захисника мають призначати офіційно.
Просте призначення національними органами захисника
не гарантує ефективну правову допомогу (п. 65 рішення
ЄСПЛ від 19 грудня 1989 року у справі «Камазінскі
проти Австрії»)



Рішення ЄСПЛ у справі «Саранчов проти України» від 9 червня 
2016 року (заява № 2308/06)

 Суд першої інстанції, попри відмову обвинуваченого на етапі 
досудового розслідування від захисника, не довів до відома заявника 
усю складність правових питань, до яких він був причетний, або що 
заявник сам був в змозі оцінити ці питання. Отже, не можна 
стверджувати, що відмова заявника від свого права на правову допомогу 
була зроблена за наявності повного усвідомлення її правових наслідків. 
Заявник звернувся з клопотанням про призначення захисника в 
апеляційному суді та ВСУ

 Суд констатував за таких умов, що ненадання національними органами
безоплатної правової допомоги заявнику під час судового розгляду його
справи завдало шкоди справедливості усього кримінального
провадження у справі. Відповідно, наявне порушення п. 1 та підпункту
«с» пункту 3 статті 6 Конвенції



Слідчий суддя зобов’язаний діяти в

порядку, передбаченому частиною 6 статті

206 КПК, незалежно від наявності заяви

особи, якщо її зовнішній вигляд, стан чи

інші обставини дають підстави для

обґрунтованої підозри порушення вимог

законодавства під час затримання або

тримання під вартою



Дякую за увагу!


