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АНОТАЦІЯ 

 

 

Горошко В.В. Тимчасове вилучення майна (кримінальний 

процесуальний аспект). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. –

Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2018. 

Зміст анотації. Дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним 

дослідженням теоретичних, нормативно-правових та організаційних засад 

тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні. Визначено стан 

наукової розробки проблеми тимчасового вилучення майна. Приділено увагу 

положенням теорії кримінального процесу, що безпосередньо чи 

опосередковано пов’язані з питанням тимчасового вилучення майна. При 

цьому зазначено, що вилучення майна застосовується у кримінальному, 

цивільному, господарському, адміністративному процесах та під час 

виконавчого провадження (згідно зі ст. 55 Закону України «Про виконавче 

провадження»), що дає підстави констатувати міжгалузевий характер даного 

правового інституту. Зауважено, що в межах визначення юридичної природи 

тимчасового вилучення майна потребує остаточного вирішення питання про 

віднесення цієї процесуальної дії чи то до системи заходів забезпечення 

кримінального провадження, чи то до системи слідчих (розшукових) дій. 

Охарактеризовано історичні аспекти виникнення та розвитку інституту 

тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні. Зазначено, що, 

ураховуючи належність тимчасового вилучення майна як заходу 

забезпечення кримінального провадження до засобів кримінального 

процесуального примусу, історичний аспект виникнення та розвитку 

зазначеного інституту має висвітлюватися крізь призму державного примусу 
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в сукупності з відповідними процесуальними діями (обшуком, оглядом та 

виїмкою) його реалізації. Обґрунтовано, що виїмку, яка була визначена КПК 

України 1960 р. як слідча дія, можна вважати прообразом тимчасового 

вилучення майна, незважаючи, що ці дві категорії мають суттєві відмінності, 

які перелічуються. Підкреслено, що, виходячи зі змісту норм чинного КПК 

України, доцільно припустити, що виїмка є прообразом існуючої на сьогодні 

процесуальної дії - вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді, що 

має місце під час тимчасового доступу до речей і документів. На користь цієї 

точки зору свідчать положення ст. 168 КПК України, в яких вилучення речей 

і документів (на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до 

них) названо виїмкою.  

З’ясовано сутність та визначено види тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. Доведено, що тимчасове вилучення майна у 

досудовому розслідуванні може здійснюватися як без ухвали слідчого судді, 

так і за рішенням суду з подальшим вирішенням питання про арешт майна 

або його повернення особі, в якої воно було вилучено. Надано авторське 

визначення поняття «тимчасове вилучення майна» як заходу забезпечення 

кримінального провадження та процесуальної дії, що здійснюється слідчим, 

прокурором без судового рішення в межах окремих слідчих (розшукових) дій 

(огляд, обшук) та заходів забезпечення кримінального провадження 

(затримання), та полягає у примусовому позбавленні підозрюваного або осіб, 

у володінні яких перебуває майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його 

повернення; розкрито співвідношення між тимчасовим вилученням майна та 

вилученням майна на підставі ухвали слідчого судді, що має місце при 

проведенні обшуку та під час тимчасового доступу до речей і документів. 

Висвітлено сучасний стан застосування тимчасового вилучення майна 

під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та при застосуванні 

заходів забезпечення кримінального провадження. Розглянуто правові 

підстави та типові ситуації тимчасового вилучення майна. Зазначено, що 
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правові підстави тимчасового вилучення майна, визначені ч. 2 ст. 167 КПК 

України, є нормативним відображенням тих типових ситуацій, в яких 

здійснюється тимчасове вилучення майна у діяльності органів досудового 

розслідування під час затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, проведення огляду й обшуку.  

Виділено кримінальні процесуальні форми тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні залежно від суб’єкта вилучення, 

характеру основної процесуальної дії та характеру виявленого майна, якими 

є: тимчасове вилучення майна під час затримання будь-якою особою, яка 

здійснила законне затримання в порядку ст. 207 КПК України; тимчасове 

вилучення майна під час затримання уповноваженою службовою особою в 

порядку ст. 208 КПК України; тимчасове вилучення слідчим, прокурором 

при проведенні огляду майна, яке не належить до предметів, що вилучені 

законом з обігу; тимчасове вилучення слідчим, прокурором при проведенні 

обшуку майна, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі 

про дозвіл на проведення обшуку та яке не належить до предметів, що 

вилучені законом з обігу.  

Розкрито організаційні елементи тимчасового вилучення майна, якими 

є: підготовка до проведення відповідної процесуальної дії, під час якої може 

бути застосовано тимчасове вилучення майна, та прогнозування слідчим, 

прокурором ймовірності здійснити тимчасове вилучення майна; 

безпосереднє виявлення при проведенні окремих процесуальних дій 

відповідних речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави 

вважати, що вони мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України; 

фіксація виявленого майна у протоколі відповідної процесуальної дії та за 

допомогою техніко-криміналістичних засобів; фізичне вилучення майна з 

матеріального середовища, в якому воно було виявлено, його упакування та 

опечатування; переміщення вилученого майна з місця проведення 

відповідної процесуальної дій до органу досудового розслідування чи інші 
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місця, призначені для його зберігання; вирішення питання про арешт майна 

або його повернення. 

На підставі розкриття теоретичних, нормативно-правових та 

організаційних засад здійснено концептуалізацію тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні. Акцентовано увагу на основоположних 

загальних та специфічних ознаках цієї процесуальної дії, що знаходить своє 

відображення у положеннях чинного кримінального процесуального 

законодавства. Розглянуто значущі питання добровільності та примусовості 

тимчасового вилучення майна, можливості порушення у зв’язку з цим прав 

учасників кримінального провадження та ін. Зазначено, що тимчасове 

вилучення майна як правовий інститут виконує ряд притаманних йому 

функцій, а саме – правозахисна, правовідновлювальна, запобіжна, 

забезпечувальна, інформаційна функції. Автором охарактеризовані зазначені 

функції, що взаємопов’язані з іншими заходами забезпечення кримінального 

провадження. 

Удосконалено наукові положення концепції тимчасового вилучення 

майна, що засвідчують наявність у межах кримінального процесуального 

права самостійного правового інституту «тимчасового вилучення майна», що 

складається з сукупності норм, які регулюють питання вилучення майна в 

досудовому розслідуванні без ухвали слідчого судді з подальшим 

вирішенням питання про арешт майна або його повернення особі, в якої воно 

було вилучено; доведено, що існування зазначеного правового інституту має 

вагоме значення для діяльності органів досудового розслідування, адже 

дозволяє невідкладно та без додержання забюрократизованої і тривалої у часі 

процедури одержання ухвали слідчого судді здобувати речові докази та інші 

об’єкти, що мають значення для кримінального провадження, не допускаючи 

при цьому їхнього знищення чи приховування.  

Обґрунтовано юридичне значення та визначено правові наслідки 

тимчасового вилучення майна. Зміст процесуально-правового значення 

вилучення майна представлено у трьох смислових значеннях: доказовому, 
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процедурному і право-забезпечувальному. Визначено основний аспект 

процесуально-правового (доказового) значення тимчасового вилучення 

майна – здатність бути речовим доказом та мати значення для кримінального 

провадження, тобто мати значимість стосовно ряду правових моментів: 

встановлення особи підозрюваного (обвинуваченого), його ставлення до 

вчиненого, фактичних обставин злочину (час, місце, спосіб, мотив), наслідків 

учиненого  відшкодування шкоди, відновлення порушеного права 

(повернення майна в т.ч.), можливої конфіскації, спеціальної конфіскації  

майна. Доведено, що з метою додержання прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження, однакового тлумачення і застосування 

положень КПК України, правові норми про тимчасове вилучення майна 

потребують уніфікації та викладення їх в окремій главі КПК України, зокрема 

Главі 16 «Тимчасове вилучення майна», що містить підстави, порядок 

тимчасового вилучення майна та питання його припинення. Зазначена глава 

КПК України потребує доповнення переліком тих речей і документів, які не 

вважаються тимчасово вилученим майном, та на які не поширюється вимога 

щодо необхідності вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

Ключові слова: майно, тимчасове вилучення, кримінальне 

провадження, заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі 

(розшукові) дії, процесуальні дії. 
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ABSTRACT 

Goroshko V.V. Temporary seizure of property (criminal procedural aspect). – 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

 

Thesis for the degree of Candidate of Law (Doctor of Philosophy) in 

specialty 12.00.09 - Criminal Procedure and Criminology; Forensic Examination; 

Operative-Investigative Activity.- Odesa State University of Internal Affairs, 

Odesa, 2017. 

ABSTRACT CONTENT. The thesis is the first in the national science a 

complex research of theoretical, regulatory, and organizational principles of 

temporary seizure of propertyin criminal proceedings. The state of scientific 

development of the problem of temporal seizure of property is determined. 

Attention was paid to the provisions of the theory of criminal process, which are 

directly or indirectly related to the issue of temporary seizure of property. It is 

noted that the seizure of property is applied in criminal, civil, economic, 

administrative processes and during the enforcement proceedings (in accordance 

with Article 55 of the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings"), which 

gives grounds to state the inter-branch nature of this legal institution. It is noted 

that within the definition of the legal nature of temporary seizure of property, the 

final decision on the assignment of this procedural act, either to the system of 

measures for ensuring criminal proceedings, or to the system of investigators 

(investigations), is required. 

The historical aspects of the emergence and development of the institute of 

temporal seizure of property in criminal proceedings are described. It is noted that 

taking into account the ownership of temporary seizure of property as a means of 

providing criminal proceedings to the means of criminal procedural coercion, the 

historical aspect of the emergence and development of this institute should be 

highlighted through the prism of state coercion, in combination with the relevant 

procedural actions (search, review and extraction) of its implementation. It is 
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substantiated that the excavation, which was determined by the CPC in 1960 as an 

investigative action, can not be considered a prototype for the temporary seizure of 

property, since these two categories have significant differences that are listed. It is 

emphasized that based on the content of the norms of the current CPC of Ukraine, 

it is reasonable to assume that the breach is a prototype of the current procedural 

action - the seizure of property on the basis of an order of the investigating judge, 

which takes place during temporary access to things and documents. In favor of 

this point of view evidenced by the provisions of Art. 168 CPCs of Ukraine, in 

which the seizure of things and documents (on the basis of the order of the 

investigating judge on temporary access to them) is called a drain. 

The essence and certain types of temporary seizure of property in criminal 

proceedings are found out. It is proved that the seizure of property in the pre-trial 

investigation can be carried out in two basic forms: 1) without the order of the 

investigating judge (actual temporary seizure of property); 2) on the basis of a 

decision of the investigating judge (permission to conduct a search, temporary 

access to things and documents, etc.). Author's definition of the concept of 

"temporary seizure of property" is provided as a measure of ensuring criminal 

proceedings and procedural actions carried out by an investigator, a prosecutor 

without a judicial decision within the scope of certain investigative (search) 

activities (review, search) and measures for ensuring criminal proceedings 

(detention) in the forced deprivation of the suspect or persons in possession of the 

property, the ability to own, use and dispose of it before the decision on the issue 

of the arrest of property or its return; the relationship between temporary seizure of 

property and property seizure is determined on the basis of an investigating judge's 

decision that occurs during a search and during temporary access to things and 

documents. 

The current state of application of temporary seizure of property during the 

conduct of separate investigative (search) actions and application of measures for 

ensuring criminal proceedings is highlighted. The legal grounds and typical 

situations of temporary seizure of property are considered. It is noted that the legal 
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grounds for the temporary seizure of property, as defined in Part 2 of Art. 167 of 

the CPC of Ukraine, is a normative reflection of those typical situations in which 

temporary seizure of property in the activities of pre-trial investigation bodies 

during the detention of a person on suspicion of committing a criminal offense, 

conducting an inspection and search. 

The criminal procedural forms of temporary seizure of property in criminal 

proceedings depending on the subject of seizure, the nature of the main procedural 

action and the nature of the discovered property are as follows: temporary seizure 

of property during detention by any person who has carried out legal detention in 

accordance with art. 207-208 of the CPC of Ukraine; temporary seizure of property 

during detention by an authorized official in accordance with art. 207-208 of the 

CPC of Ukraine; temporary seizure by an investigator, a prosecutor during a 

property review, which does not apply to items withdrawn by law from circulation; 

temporary withdrawal by the investigator, the prosecutor during a search of 

property, for which no explicit permission has been given to search in a decision 

on a search permit and which does not relate to items withdrawn by law from 

circulation. 

The organizational elements of temporary seizure of property are disclosed, 

which are: preparation for the appropriate procedural action, during which 

temporary seizure of property may be applied, and prediction by the investigator, 

prosecutor of the probability of temporary seizure of property; direct detection in 

conducting certain procedural actions of relevant things, documents, money, etc., 

for which there are sufficient grounds to believe that they have the features 

provided for in Part 2 of Art. 167 CPC of Ukraine; fixing of the revealed property 

in the protocol of the corresponding procedural action and with the help of 

technical and forensic means; physical extraction of property from the material 

environment in which it was discovered, its packaging and sealing; transfer of 

seized property from the place of conducting the relevant procedural action to the 

body of pre-trial investigation or other places intended for its storage; resolving the 

issue of arresting property or returning it. 
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On the basis of the disclosure of theoretical, regulatory and organizational 

principles, the conceptualization of the temporary seizure of property in a criminal 

proceeding was implemented. The emphasis is on the basic general and specific 

features of this procedural action, which is reflected in the provisions of the current 

criminal procedural law. Considerable issues of voluntary and compulsory 

temporal seizure of property, the possibility of violation of the rights of 

participants in criminal proceedings, etc., are considered. It is noted that temporary 

seizure of property as a legal institution fulfills a number of inherent functions, 

namely - human rights, law-restoring, preventive, security, information functions. 

The author describes these functions that are interrelated with other criminal 

proceedings. 

The scientific provisions of the concept of temporal seizure of property have been 

improved, which testify to the existence within the criminal procedural law of a 

self-sufficient legal institution of "temporary seizure of property" consisting of a 

set of norms regulating the issue of property seizure in pre-trial investigations 

without the approval of an investigating judge and subsequent resolution of the 

issue of property seizure. or his return to the person in which he was removed; it is 

proved that the existence of this legal institution is of great significance for the 

activities of the pre-trial investigation bodies, since it allows, immediately and 

without observing the bureaucratized and lengthy procedure for obtaining a 

decision of an investigating judge to obtain material evidence and other objects of 

importance for criminal proceedings, not allowing with their destruction or 

concealment. 

Legal validity is substantiated and the legal consequences of temporary 

seizure of property are determined. The content of the procedural and legal 

significance of the seizure of property is presented in three semantic meanings: 

evidence, procedural and law enforcement. The basic aspect of the procedural and 

legal (proof) value of temporary seizure of property is determined - the ability to 

be a substantive proof and relevant to the criminal proceedings, that is, to have 

significance in relation to a number of legal points: the establishment of the person 
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of the suspect (accused), his attitude to the committed, actual circumstances of the 

crime (time,  place, method, motive), the consequences of the committed  

restoration of the violated right (return of property including), possible 

confiscation, special confiscation of property. It has been proved that in order to 

respect the rights and legitimate interests of participants in criminal proceedings, 

the same interpretation and application of the provisions of the CPC of Ukraine, 

the legal rules for the temporary seizure of property need to be unified and 

expounded in a separate chapter of the CPC of Ukraine, in particular Chapter 16 

"Temporary seizure of property" containing the grounds, the procedure for 

temporary seizure of property and the issue of its termination. The said head of the 

CPC of Ukraine needs to be supplemented with a list of those things and 

documents that are not considered temporary seized property and which are not 

subject to the requirement to decide on the issue of arresting property or returning 

it. 

Key words:property, temporary seizure, criminal proceedings, measures for 

providing criminal proceedings, investigation (search) actions, procedural actions. 



12 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові статті у фахових наукових виданнях 

1. Горошко В. В. Понятие и виды правовых форм изъятия (получения) 

имущества. Legea si Viata. 2014. № 11. С. 3-7 

2. Горошко В. В. Державний примус як правова основа заходів 

забезпечення кримінального провадження. Порівняльно-аналітичне право. 

Електронне наукове фахове видання. 2014. № 5. С.361-365 

3. Горошко В. В. Содержание деятельности правоохранительных 

органов по временному изъятию имущества. Актуальні питання публічного 

та приватного права. 2014. № 2 (07). С. 147-153. 

4. Горошко В. В. Юридически значимые элементы деятельности 

правоохранительных органов по временному изъятию имущества. Право і 

суспільство. 2014. № 11. С.210-217 

5. Горошко В. В. Правові основи державно-процесуального примусу 

для кримінального провадження України. Науковийвісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2014. № 9-2. Т. 2. С. 

96-98. 

6. Горошко В. В. Порядок здійснення тимчасового вилучення майна під 

час провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Електронне наукове 

фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал» Запорізького 

національного університету. Серія «Юриспруденція» 2015. № 5.  С.208-212. 

7. Горошко В. В. Концептуалізація тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні. Південноукраїнський правничий часопис. 2018. 

№1.С. 70-74. 

8. Горошко В. В.  Організаційні засади тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні Південноукраїнський правничий часопис. 2018. 

№2.С. 70-74. 

9. Горошко В. В. Особливості процесуальних форм тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні. Південноукраїнський 

правничий часопис. 2018. №3.С. 33-36 



13 

Тези доповідей на науково-практичних конференціях 

10. Горошко В. В. Вилучення майна в кримінальному провадженні 

України та зарубіжних країн. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки 

та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 грудня 

2014 р.). У 2-х ч. Львів: Західноукраїнська організація  «Центр правничих 

ініціатив», 2014. Ч. 1. С. 57-60. 

11. Горошко В. В. Історичний аспект виникнення та розвитку 

вилучення майна в кримінальному провадженні України. Актуальні 

проблеми правових наук в євро інтеграційному вимірі: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 грудня 2014 р.). Харків: ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2014. С. 81–83. 

12. Горошко В. В. Мета та ознаки тимчасового вилучення майна. 

Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 грудня 

2014 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація  «Істина», 

2014. С. 135-137. 

13. Горошко В. В. Поняття та мета тимчасового вилучення майна. 

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 

Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 року). Херсон, 2015.  

14. Горошко В. В. Функції тимчасового вилучення майна. Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 

вересня 2015 р.). Дніпропетровськ, 2015.  

15. Горошко В. В. Правові підстави тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.- 

практ. конф., (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). Одеса: ОДУВС, 2016. С.249-250 

16. Горошко В. В. Щодо питання визначення видів майна, яке може 

бути тимчасове вилученим у кримінальному провадженні. Кримінально-



14 

правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 листопада 2017 

року). Одеса: ОДУВС, 2017.  С.60-61. 

17. Горошко В. В. Типові ситуації тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., (м. Одеса, 30 березня 2017 р.).  Одеса: ОДУВС, 2017.  

С. 134-135. 

10. Горошко В. В. Вилучення майна в кримінальному провадженні 

України та зарубіжних країн. Сучасні тенденції розвитку юридичної науки 

та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 грудня 

2014 р.). У 2-х ч. Львів: Західноукраїнська організація  «Центр правничих 

ініціатив», 2014. Ч. 1. С. 57-60. 

11. Горошко В. В. Історичний аспект виникнення та розвитку 

вилучення майна в кримінальному провадженні України. Актуальні 

проблеми правових наук в євро інтеграційному вимірі: матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Харків, 19-20 грудня 2014 р.). Харків: ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2014. С. 81–83. 

12. Горошко В. В. Мета та ознаки тимчасового вилучення майна. 

Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 грудня 

2014 р.). Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація  «Істина», 

2014. С. 135-137. 

13. Горошко В. В. Поняття та мета тимчасового вилучення майна. 

Політико-правові реформи та становлення громадянського суспільства в 

Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 року). Херсон, 2015.. 

14. Горошко В. В. Функції тимчасового вилучення майна. Проблеми 

правової реформи та розбудови громадянського суспільства: матеріали 



15 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25-26 

вересня 2015 р.). Дніпропетровськ, 2015.  

15. Горошко В. В. Правові підстави тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави: матеріали VIII міжнар. наук.- 

практ. конф., (м. Одеса, 25 березня 2016 р.). Одеса: ОДУВС, 2016. С.249-250 

16. Горошко В. В. Щодо питання визначення видів майна, яке може 

бути тимчасове вилученим у кримінальному провадженні. Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 24 листопада 

2017 р.). Одесса: ОДУВС, 2017.  С.60-61. 

17. Горошко В. В. Типові ситуації тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні. Роль та місце правоохоронних органів у 

розбудові демократичної правової держави: матеріали ІХ міжнар. наук.-

практ. інтернет-конф., (м. Одеса, 30 березня 2017 р.).  Одеса: ОДУВС, 2017.  

С. 134-135. 



16 

 

Зміст 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ .................................................................. 17 

ВСТУП ................................................................................................................... 18 

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА 

У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ........................................................... 27 

1.1. Стан наукової розробки проблеми тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні ............................................................................ 27 

1.2. Виникнення та розвиток інституту тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні ............................................................................ 47 

1.3. Сутність та види тимчасово вилученого майна у кримінальному 

провадженні ........................................................................................................ 71 

Висновки до першого розділу ........................................................................ 101 

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТИМЧАСОВОГО 

ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ............... 105 

2.1. Правові підстави та типові ситуації тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні .......................................................................... 105 

2.2. Особливості процесуальних форм тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні .......................................................................... 123 

2.3. Організаційні засади тимчасового вилучення майна у кримінальному 

провадженні ...................................................................................................... 140 

Висновки до другого розділу .......................................................................... 152 

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ............................................................. 155 

3.1. Концептуалізація тимчасового вилучення майна у кримінальному 

провадженні ...................................................................................................... 155 

3.2. Юридичне значення та правові наслідки тимчасового вилучення майна 

у кримінальному провадженні ....................................................................... 182 

Висновки до третього розділу ........................................................................ 198 

ВИСНОВКИ ......................................................................................................... 202 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 210 

ДОДАТКИ ............................................................................................................ 232 

 



17 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ВС України – Верховний Суд України 

ГА ООН – Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй 

ГК – Господарський кодекс України 

ГП України – Генеральна прокуратура України  

ГСУ – Головне слідче управління  

ГУ НП – Головне управління Національної поліції 

ЄРДР – Єдиний реєстр досудових розслідувань 

ЗЗКП – Заходи забезпечення кримінального провадження 

ЗУ – Закон України 

КК – Кримінальний кодекс України 

КМУ – Кабінет Міністрів України 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України  

КпАП – Кодекс України про адміністративні правопорушення 

НП – Національна поліція України  

МЗС України – Міністерство закордонних справ України 

Мін’юст – Міністерство юстиції України 

НСРД – негласні слідчі (розшукові) дії 

ОВС – органи внутрішніх справ 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ОРД – оперативно-розшукова діяльність  

ПК – Податковий кодекс України 

СБУ – Служба безпеки України 

СРД – слідчі (розшукові) дії 

ТВМ – тимчасове вилучення майна 

УНП – управління Національної поліції 

УСРР  Українська соціалістична радянська республіка 

ЦК – Цивільний кодекс України 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Від моменту прийняття 

24 серпня 1991 р. Акта проголошення незалежності України в нашій державі 

було проведено реформування багатьох галузей права в бік демократизації, 

28 червня 1996 р. прийнято чинну Конституції України, яка проголосила 

Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою 

державою і визнала людину найвищою соціальною цінністю, закріпила 

гарантії непорушності права приватної власності, можливості застосування 

конфіскації майна особи виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та 

порядку, установлених законом. 

У кримінальному процесі питання обмеження майнових прав особи 

завжди стояло доволі гостро, адже вилучення майна при проведенні окремих 

слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального 

провадження є їхньою невід’ємною рисою. Особливу актуальність 

становлять питання тимчасового вилучення майна без судового рішення при 

здійсненні затримання особи за підозрою в учиненні кримінального 

правопорушення, під час проведення оглядів і обшуків. Згідно зі 

статистичними даними в Україні щомісяця проводиться близько 4 500 

обшуків і кількість громадян, які стикаються із цією процесуальною дією, є 

значною. Оскільки під час обшуку, як правило, правоохоронці здійснюють 

вилучення речей, документів чи іншого майна, дуже часто постає питання 

про те, як їх повернути власнику. В умовах реалій роботи правоохоронної 

системи в Україні часто правоохоронні органи допускають порушення вимог 

чинного законодавства, зокрема, вилучення речей чи документів, які не 

стосуються кримінального провадження. 

Таке становище зумовлює необхідність удосконалення законодавчої 

бази кримінального процесу, яка б давала можливість протистояти 

злочинності і одночасно гарантувала права та свободи членів суспільства. 
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Реформа кримінальної юстиції, вінцем якої став Кримінальний 

процесуальний кодекс України, що набрав чинності 20 листопада 2012 р. 

(далі – КПК), докорінно змінила кримінальне судочинство, зробивши 

суттєвий крок уперед у напрямку гуманізації кримінальної політики, захисту 

прав і свобод громадян. Суттєві перетворення торкнулися й інституту 

кримінального процесуального примусу. Щоправда, недосконалість КПК як 

із теоретичної, так і з практичної точок зору призводить до недоліків у його 

застосуванні правоохоронними органами та судами, зокрема тих, що 

регулюють порядок застосування тимчасового вилучення майна як заходу 

забезпечення кримінального провадження.  

Із позицій кримінальної процесуальної науки проблематику сутності і 

значення заходів забезпечення кримінального провадження розглядали такі 

вчені, як Ю. П. Аленін, С.А. Альперт, В.П. Бож’єв, В. І. Бояров, В. І. Галаган, 

М.І. Гошовський, Ю.М. Грошевий, К.Ф. Гуценко, Т.М. Добровольська, 

А. Я. Дубинський, З. Д. Єнікеєв, З. З. Зінатуллін, В. С. Зеленецький, 

О. В. Капліна, З. Ф. Коврига, Л.Д. Кокорєв, О.П. Кучинська, В. М. Корнуков, 

Ф. М. Кудін, Ю. Д. Лівшиць, В.З. Лукашевич, В. Т. Маляренко, 

О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, І. Л. Петрухін, 

Д. П. Письменний, М. А. Погорецький, В.М. Попелюшко, М.М. Розін, 

В. М. Савицький, Д. О. Савицький, В.К. Случевський, С. М. Стахівський, 

О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, Л. Д. Удалова, В. С. Чистякова, 

В. Ю. Шепітько, В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, І.Я. Фойницький, 

О. Г. Яновська. 

На особливу увагу заслуговують дослідження щодо процесуальної 

сутності тимчасового вилучення майна таких відомих науковців, як 

О.В. Верхогляд-Герасименко, І.В. Гловюк, О.А. Колесников, 

Ю.М. Мирошниченко, Н.С. Моргун, А.С. Нерсесян, С.М. Смоков, 

О.Ю. Татаров, А.В. Холостенко, О.Г. Шило та ін.  

Окремі аспекти тимчасового вилучення майна як заходу забезпечення 

кримінального провадження, що обмежує майнові права, проаналізовано в 
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дисертації А. Е. Руденко «Заходи забезпечення кримінального провадження, 

що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб» 

(Київ, 2015 р.). У дисертаціях Н.С. Моргун «Засада недоторканності права 

власності у досудовому кримінальному провадженні» (Київ, 2015 р.) та 

Г. М. Куцкір «Засада недоторканності права власності: поняття, зміст і 

реалізація у кримінальному провадженні» (м. Одеса, 2015 р.) детально 

розглянуто умови та процесуальний порядок проведення процесуальних дій, 

спрямованих на тимчасове вилучення майна без судового рішення. Окремі 

питання про строк подання на розгляд слідчого судді клопотання про арешт 

тимчасово вилученого майна розглядаються в дисертації М.В. Лепея «Арешт 

майна у кримінальному процесі» (Київ, 2017 р.). Однак на теперішній час у 

теоретичному ракурсі не склалося єдності думок щодо поняття, змісту, мети 

та функцій тимчасового вилучення майна. 

Ґрунтовні наукові дослідження, які б ураховували зміни в 

законодавстві України із цих питань, відсутні. Здебільшого досліджувалися 

проблеми щодо застосування лише запобіжних заходів. Немає 

монографічних досліджень, які висвітлюють застосування тимчасового 

вилучення майна під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та 

заходів забезпечення кримінального провадження. Тому практичні 

працівники органів досудового розслідування не завжди правильно і 

своєчасно застосовують передбачені законом заходи державного 

процесуального примусу, особливо під час провадження слідчих 

(розшукових) дій.  

Такий стан негативно впливає на законодавчу та правозастосовну 

практику, а тому ці обставини зумовили вибір теми дисертації, засвідчуючи її 

обґрунтованість та актуальність. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою дисертації є комплексний науковий аналіз проблем, 

пов’язаних із тимчасовим вилученням майна, як важливою процесуальною 

дією, та формулювання на його основі науково обґрунтованих практичних і 
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методичних рекомендацій щодо вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства і практики його застосування. 

Ця мета конкретизується такими завданнями: 

- визначити стан наукової розробки проблеми тимчасового вилучення 

майна в кримінальному провадженні; 

- охарактеризувати історичні аспекти виникнення та розвитку інституту 

тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні; 

- визначити сутність та види тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні; 

- висвітлити правові підстави та типові ситуації тимчасового вилучення 

майна в кримінальному провадженні; 

- виділити особливості процесуальних форм тимчасового вилучення 

майна в кримінальному провадженні; 

- розкрити організаційні засади тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні; 

- здійснити концептуалізацію тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні; 

- обґрунтувати юридичне значення та визначити правові наслідки 

тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

застосуванням тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні. 

Предмет дослідження – тимчасове вилучення майна (кримінальний 

процесуальний аспект). 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням 

поставленої мети та завдань, його об’єкта і предмета. Методологічну основу 

дисертації складає система загальнонаукових та спеціальних методів 

пізнання правових явищ.  

Зокрема, діалектичний метод пізнання дав можливість розглянути 

поставлені проблеми в динаміці та у взаємозв’язку (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3). 

Історичний метод використано для аналізу становлення і розвитку інституту 
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тимчасового вилучення майна в кримінальному процесі (підрозділ 1.2). 

Структурно-функціональний метод дозволив виділити тимчасове вилучення 

майна, що застосовують у кримінальному провадженні, і співвіднести із 

загальною системою заходів забезпечення кримінального провадження 

(підрозділ 1.2, 1.3, розділ 3). Системно-структурний метод застосовано для 

розмежування окремих правових понять (підрозділи 2.4, 3.1). Формально-

логічний – під час порівняння норм чинного КПК України, обґрунтування 

висновків і пропозицій щодо їх змін та доповнень (1.2, 2.2, 3.3). 

Статистичний метод використано під час узагальнення результатів 

анкетування та вивчених кримінальних справ і кримінальних проваджень 

(1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1). Із метою вивчення й узагальнення практики органів 

досудового розслідування застосовувались соціологічні методи анкетування 

та інтерв’ювання (2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2). 

Емпіричну базу дослідження склали дані, одержані в результаті 

вивчення 1157 кримінальних справ та кримінальних проваджень, що 

розслідувалися слідчими ГУНП України Дніпропетровської, Київської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської областей упродовж 2010-2017 років; 

практика Європейського Суду з прав людини; дані офіційної статистики, а 

також дані, одержані при опитуванні 1320 працівників органів досудового 

розслідування системи МВС та СБУ в Дніпропетровській, Київській, 

Львівській, Миколаївській, Одеській областях. Використано особистий 

досвід дисертанта, набутий під час роботи в органах досудового 

розслідування Національної поліції України. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших комплексних у кримінальній процесуальній 

науці України досліджень теоретичних, правових і організаційних засад 

застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні. 

Це дозволило автору сформулювати низку наукових положень, висновків і 

пропозицій: 

а) уперше: 
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- надано авторське визначення поняття «тимчасове вилучення майна» 

як заходу забезпечення кримінального провадження та процесуальної дії, що 

здійснюється слідчим, прокурором без судового рішення в межах окремих 

слідчих (розшукових) дій (огляд, обшук) та заходів забезпечення 

кримінального провадження (затримання); 

- визначено види майна, яке може бути тимчасово вилученим під час 

проведення відповідних процесуальних дій (затримання, обшук, огляд) у 

кримінальному провадженні; 

- розкрито організаційні елементи тимчасового вилучення майна, 

якими є: підготовка; безпосереднє виявлення при проведенні окремих 

процесуальних дій відповідних речей, документів, грошей тощо; фіксація 

виявленого майна в протоколі; фізичне вилучення майна, його упакування та 

опечатування; переміщення вилученого майна; вирішення питання про арешт 

майна або його повернення; 

б) удосконалено: 

- окремі теоретичні положення щодо правових підстав тимчасового 

вилучення майна, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України, що є нормативним 

відображенням тих типових ситуацій, в яких здійснюється тимчасове 

вилучення майна в діяльності органів досудового розслідування; 

- наукові положення концепції тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні, що засвідчують наявність у межах 

кримінального процесуального права самостійного правового інституту 

«тимчасового вилучення майна» із специфічними ознаками; 

дістали подальшого розвитку: 

- теоретичні знання щодо застосування тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні, що є теоретичним підґрунтям для системного 

розкриття питань сутності та видів тимчасового вилучення майна, правових 

підстав, процесуальних форм та організаційних засад тимчасового вилучення 

майна, а також перспектив тимчасового вилучення майна в кримінальному 

провадженні. 
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- історичні аспекти виникнення та розвитку інституту тимчасового 

вилучення майна в кримінальному провадженні; 

- пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства шляхом 

внесення змін до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України та доповнення ст. 167 КПК 

України частиною третьою відповідного змісту.   

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні положення, що 

містяться в дисертації, були оприлюднені на міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному 

вимірі» (м. Харків, 19-20 грудня 2014 р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики» (м. 

Львів, 26-27 грудня 2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні тенденції в юридичній науці України та зарубіжних країн» (м. 

Запоріжжя, 26-27 грудня 2014р.); міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського 

суспільства» (м. Дніпропетровськ, 25-26 вересня 2015 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Політико-правові реформи та становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Херсон, 9-10 жовтня 2015 р.); 

міжнародній науково-практичній конференції «Роль та місце правоохоронних 

органів у розбудові демократичної правової держави» (м. Одеса, 25 березня 

2016 р.); всеукраїнській науково-практичної конференції «Кримінально-

правові та кримінологічні аспекти протидії злочинності» (м. Одеса, 24 

листопада 2017 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Роль та 

місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави: 

матеріали», (м. Одеса, 30 березня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення і висновки дисертаційного 

дослідження відображено у 17 наукових статтях, девять з яких опубліковано у 

фахових виданнях України, затверджених ВАК України, одна із статей – 

опублікована у виданні міжнародного характеру, що є фаховим, а також у 

п’яти тезах доповідей до науково-практичних конференцій. 



25 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

змісту, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що включають 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дослідження становить 242 сторінки, із яких 194 – основного 

тексту. Список використаних джерел складається із 206 найменувань на 22 

сторінках, додатки – на 33 сторінках.  

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

грантами. Дисертація спрямована на реалізацію положень Закону України 

від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ (у редакції від 12.10.2010 р.) «Про пріоритетні 

напрями розвитку науки і техніки» та Плану заходів Міністерства внутрішніх 

справ, спрямованих на реалізацію норм Кримінального процесуального 

кодексу України, затвердженого наказом МВС України від 08.08.2012 № 685.  

Тема відповідає положенням додатку 10 Переліку пріоритетних 

напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ 

України на період 2015-2019 років, затвердженого наказом МВС України від 

16.03.2015 № 275, теми наукових досліджень кафедри кримінального 

процесу «Актуальні проблеми досудового розслідування» (державний 

реєстраційний номер 0114U004018), яка є складовою частиною наукового 

дослідження Одеського державного університету внутрішніх справ – 

«Пріоритетні напрямки розвитку та реформування ОВС в умовах 

розгортання демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний 

номер 0114U004015). Тема дисертації затверджена Вченою радою ОДУВС 

(протокол № 12 від 5 липня 2016 р.). 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 

викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані: 

– у навчальному процесі – під час підготовки посібників із навчальних 

курсів кримінального процесу і криміналістики, а також розроблення текстів 

лекцій та навчально-методичних матеріалів для проведення семінарів і 

практичних занять із цих дисциплін в Одеському державному університеті 

внутрішніх справ (акт впровадження від 05 липня 2018  р.); 
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- у практичній діяльності - сформульовані дисертантом пропозиції 

щодо порядку застосування тимчасового вилучення майна як державно-

правового примусу під час провадження слідчих дій використовують слідчі 

ГУ НП України в Одеській області (акт впровадження від 09 липня 2018  р.); 

- у наукову-дослідній роботі – як основа для подальшого дослідження 

проблеми застосування тимчасового вилучення майна у кримінальному 

провадженні України (акт впровадження від  03 липня 2018 р.); 

- у сфері правотворчості – для вдосконалення чинного кримінального 

процесуального законодавства України. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні 

 

 

Виявлення та розслідування кримінальних правопорушень передбачає 

здійснення пошукових дій, що сприяють виявленню та вилученню доказів та 

інших об’єктів матеріального світу, що мають значення для кримінального 

провадження, наприклад, виявлення або пошук прихованих об’єктів (знарядь 

та засобів учинення злочину, речових доказів, трупів, осіб, які переховуються 

від слідства та суду), що може бути здійснено в ході огляду, обшуку та інших 

слідчих (розшукових) дій, з подальшим застосуванням заходів забезпечення 

кримінального провадження. Останнім часом питання тимчасового 

вилучення майна системно не висвітлювалося у вітчизняній юридичній 

літературі. 

За спеціально розробленою анкетою нами опитано 1320 працівників 

системи МВС та прокуратури, серед яких лише тридцять жодного разу не 

проводили тимчасове вилучення майна, інші – 1227 (93%) респондентів у 

процесі розслідування кримінальних проваджень застосовували з метою 

збору та перевірки доказів вказану процесуальну дію. Найчастіше проводили 

тимчасове вилучення майна при розслідуванні злочинів проти власності – 

752 респонденти (57 %), при розслідуванні злочинів проти особи – 158 (12%); 

при розслідуванні економічних злочинів – 184 (14%); злочинів у сфері 

господарської діяльності – 105 (8%); інші напрями – 118 (9%). 

Власне, вилучення майна застосовується в кримінальному, цивільному, 

господарському, адміністративному процесах та під час виконавчого 
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провадження (ст. 55 ЗУ «Про виконавче провадження»), що дає підстави 

констатувати міжгалузевий характер даного правового інституту, під яким у 

теорії права розуміють сукупність норм права різних галузей права, 

спрямованих на регулювання суспільних відносин певного виду [56, с. 260, 

161]. КПК України з 2012 р. уперше вводить інститут тимчасового вилучення 

майна (далі – ТВМ), але як захід забезпечення кримінального провадження 

(п. 6 ч. 2 ст. 131, Глава 16, ст. ст. 167−169 КПК) 106. На жаль, в українській 

правоохоронній діяльності трапляються непоодинокі випадки, коли саме 

заходи забезпечення кримінального провадження використовуються для 

тиску на підозрюваного, а подекуди – і на інших осіб (зокрема свідків) з 

метою змусити цих осіб здійснювати належну та зручну для сторони 

обвинувачення поведінку. Особливо це актуально для тимчасового 

вилучення майна. 

У кримінально-процесуальній науці проблематику таких заходів 

забезпечення кримінального провадження, як ТВМ та арешт майна, з позицій 

норм КПК України, розглядали такі вчені, як О.В. Верхогляд-Герасименко, 

І.В. Гловюк, М. В. Лепей,О.А. Колесников, Ю.М. Мирошниченко, 

Н.С. Моргун, А.С. Нерсесян, С.М. Смоков, О.Ю. Татаров, А.В. Холостенко, 

О.Г. Шило та ін.  

Щодо питання власне юридичної, правової природи, поняття та змісту 

ТВМ, як ЗЗКП, то доречним буде зауважити, що на сьогодні існують окремі 

роботи, в яких частково висвітлюється дане питання 22; 111; 119; 151; 191. 

Наприклад, О.В. Верхогляд-Герасименко у своєму дисертаційному 

дослідженні, звернувшись ще у 2011 р. до положень проекту КПК № 1233, 

вела мову про введення тимчасового вилучення майна як заходу 

забезпечення кримінального провадження, як про принципово інший підхід 

до вирішення питання із вилученням майна 22. Але науковець, описуючи 

загальні положення цього інституту, які кожен на сьогодні може побачити 

вже в чинних статтях 167-169 КПК 35, не деталізує, в чому ж принципово 

інший підхід до вирішення питання з вилученням майна?  
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Окремі аспекти тимчасового вилучення майна як заходу забезпечення 

кримінального провадження, що обмежує майнові права проаналізовано в 

дисертації А. Е. Руденко «Заходи забезпечення кримінального провадження, 

що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб» 

152. У дисертаціях Н.С. Моргун «Засада недоторканності права власності у 

досудовому кримінальному провадженні» 119 та Г. М. Куцкір «Засада 

недоторканності права власності: поняття, зміст і реалізація у кримінальному 

провадженні» 108 детально розглянуто умови та процесуальний порядок 

проведення процесуальних дій, спрямованих на тимчасове вилучення майна 

без судового рішення. Окремі питання про строк подання на розгляд слідчого 

судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна розглядаються в 

дисертації М. В. Лепея «Арешт майна у кримінальному процесі» 111. Але 

на теперішній час у теорії не склалося єдності думок щодо поняття, змісту, 

мети та функцій ТВМ. Тому встановлення основних законодавчих, 

теоретичних і практичних проблем, у застосуванні такого ЗЗКП, як ТВМ, 

полягає в тому, щоб окреслити шляхи їх вирішення, що знаходить своє 

вираження в таких завданнях: 1) визначити юридичну природу вилучення 

майна; 2) проаналізувати проблеми, що виникають у застосуванні вилучення 

майна на практиці; 3) установити шляхи реформування таких заходів на 

законодавчому та правозастосовному рівні. 

Тимчасове вилучення майна в кримінальному процесі, з урахуванням 

гарантованих державою конституційних прав, передбачених ст. 41 

Конституції України, є фактично спеціальним засобом тимчасового 

обмеження права власності (права власника незалежно від волі інших осіб 

вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном). Причиною 

існування такого виняткового обмеження одного з основоположних прав 

особи є необхідність досягнення цілей і виконання завдань кримінального 

провадження, якими зокрема є: оперативне отримання та збереження доказів, 

наявність яких, в тому числі, забезпечують швидке, повне та неупереджене 

розслідування (і судовий розгляд) злочинів 2, с. 468. 
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Слід зауважити, формулювання такого змісту, що надане законодавцем 

відносно ТВМ, як ЗЗКП в главі 16 (ст.ст. 167-169), уже викликало ряд 

запитань вітчизняних науковців 39. Так ч. 1 ст. 167 КПК визначає підстави 

ТВМ, а саме, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення 

підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині 

другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або 

його повернення.  

Тобто за КПК України порядок тимчасового вилучення майна 

диференційовано залежить від:  

1) місцезнаходження (перебування) майна у конкретної особи, а саме: 

за загальним правилом, тимчасовим вилученням майна є фактичне 

позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у 

частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або 

його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК);  

2) статусу майна, його значення для кримінального провадження. 

Тимчасово вилученим може бути майно, яке перебуває у володінні 

підозрюваного або інших осіб, у вигляді речей, документів, грошей тощо, 

щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, 

пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є 

предметом кримінального правопорушення, також і пов’язаного з їх 

незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та (або) є доходами від них, а також майно, на яке їх було 

повністю або частково перетворено 35, с.127. Відповідно до вимог КПК 

тимчасове вилучення майна фактично позбавляє підозрюваного або осіб, у 
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володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, 

користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про 

арешт майна або його повернення (ч. 2 ст 167 КПК). За КПК України ТВМ 

допускається без судового рішення (ч. 2 ст. 16).  

Холостенко А.В. вказує на те, що законодавець у такому випадку надає 

слідчому, а також прокурору право під час ТВМ позбавити підозрюваного 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном, 

тобто взагалі права власності на майно. І в цьому випадку ключовим є слово 

«тимчасово», тобто обмежено в часі, при чому обмежено не місяцями чи 

днями, а годинами, і відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК слідчий зобов’язаний 

подати клопотання про арешт не пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна. А в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, 

огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про 

арешт такого майна повинне бути подано слідчим, прокурором протягом 48 

годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто 

особі, в якої його було вилучено 184, с.118. 

На теперішній час законодавець визначає, що «… тимчасовим 

вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у 

володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном …». 

Але на практиці досить часто виникають ситуації, коли під вилучення майна 

підпадають об’єкти, які не є у фактичному володінні підозрюваного або осіб, 

у яких перебуває зазначене в частині другій цієї статті майно. Крім того, 

законодавець веде мову про «фактичне позбавлення…можливості володіти, 

користуватися та розпоряджатися певним майном..», але ж водночас і 

слідчий суддя своєю ухвалою може позбавити підозрюваного, 

обвинуваченого, інших учасників кримінального провадження, можливості 

відчужувати певне майно, розпоряджатися та (або) користуватись будь-яким 

чином таким майном, при цьому поняття «відчуження» охоплюється 

поняттям «розпорядження». І лише суд вправі позбавляти або обмежувати 
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особу права власності на майно під час кримінального провадження на 

підставі вмотивованого судового рішення, що випливає з положень ст. 16 

КПК України.  

Відчуження майна – це один зі способів здійснення власником 

правомочності розпоряджатися належним йому майном шляхом передачі 

цього майна у власність іншій особі. Розпорядження майном – це право 

власника визначати юридичну долю майна, тобто встановити різні конкретні 

правовідносини з особами з приводу майна, що йому належить, припинити 

або обмежити своє право власності. Використання майна – право власника 

вилучати корисні властивості речі для задоволення власних потреб чи потреб 

інших осіб [101, с. 290]. При цьому зауважимо, що поняття «відчуження» 

охоплюється поняттям «розпорядження» 184, с. 117-123. На думку 

В.В. Муранової, «...відповідно до вимог КПК України арешт майна може 

передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої 

особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином 

таким майном та використовувати його» [57, с.196]. Слід погодитись із 

міркуванням М.В. Лепей, який вказує, що думка В.В. Муранової не 

узгоджується з вимогами закону, що арешт майна може передбачати 

заборону для іншої особи (не тієї, майно якої арештоване), у володінні якої 

перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та 

використовувати його. Права на відчуження, розпорядження та (або) 

користування майном тимчасово позбавляється виключно особа, майно якої 

арештоване. Крім того, при застосуванні арешту майна за рішенням слідчого 

судді або суду у власника може залишатися право користування майном. У 

такому випадку він вправі реалізовувати одну з правомочностей, що є 

складовою права власності. Отже, ідеться про обмеження права власності, а 

не його позбавлення. Тому вважаємо обґрунтованою та доцільною 

пропозицію щодо необхідності в абз.1 ч.1 ст.170 КПК термін «позбавлення» 

замінити на «обмеження» [111, с.31]. 
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У ході тимчасового вилучення майна в практичній діяльності виникає 

ряд проблемних питань, які неодноразово порушувались у наукових 

джерелах. Так Холостенко А.В. звертає увагу на невизначеність питання 

щодо законності вилучення та накладення арешту на майно, яке є речовим 

доказом у провадженні, але належить не підозрюваному або обвинуваченому, 

а іншим учасникам кримінального провадження 184, с. 117-123. Цієї 

проблеми торкається у своїй роботі й О.Ю. Татаров, який указує, що 

суперечливим є порядок вирішення питань щодо подальшої долі тимчасово 

вилученого майна, що не належить підозрюваному або особам, які в силу 

закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану підозрюваним або 

неосудною особою, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Постає 

питання щодо процесуального порядку подальшого утримання у слідчого 

майна, яке не належить переліченим у ч.1 ст.170 КПК учасникам 

провадження, а належить, наприклад, свідку, потерпілому, юридичній особі 

та утримання такого майна необхідне для проведення певних процесуальних 

дій (експертиз; тощо) чи забезпечення його збереження [167, с.186]. На схожі 

проблемні питання звертає увагу С.М. Смоков: як слід поводитися з майном, 

яке належить особам, які не мають відношення до кримінального 

провадження, і яке вилучено під час обшуку і в подальшому буде визнано 

речовим доказом; чи необхідно щодо всього майна, яке вилучається в ході 

обшуку та огляду, на наступний робочий день звертатися з клопотанням до 

суду про його арешт, уважаючи таке майно тимчасово вилученим; якщо такі 

дії слід робити лише щодо майна підозрюваного, то з якого моменту майно 

слід уважати тимчасово вилученим, якщо після з’явлення в провадженні 

підозрюваного буде з’ясовано, що вилучене майно належить йому, або якщо 

на момент вилучення майна його власник був невідомий; чи може тимчасово 

вилучатися в ході обшуку майно підозрюваного для його подальшого арешту 

для забезпечення цивільного позову або конфіскації майна, якщо це майно не 

є набутим у результаті вчинення кримінального правопорушення, доходом 

від нього, або на яке спрямоване кримінальне правопорушення [158, с.112].  
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Р. Герасимов звертав увагу на те, що положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 

КПК недостатньо вдало сформульовані, а тому необхідно внести зміни та 

доповнення до цього Кодексу щодо вдосконалення порядку арешту 

тимчасово вилученого майна [32, с.189-190]. 

Зауважимо, що до змін, внесених Законом України № 222-VII від 

18.04.2013 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо 

лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» [138], 

буквальне тлумачення ч. 1 ст. 167 КПК створювало хибне уявлення про те, 

що майно, яке відповідає критеріям визначеним ч. 2 ст. 167 КПК, може 

вилучатися виключно в підозрюваного, у місці або в особи, до яких він має 

особистий або опосередкований доступ і реальну можливість розпорядитися 

певними речами з метою перешкоджання кримінальному провадженню, 

оскільки в ч. 1ст. 167 КПК йшлося про позбавлення саме підозрюваного 

можливості володіти, користуватися і розпоряджатися: по-перше, «певним» 

майном, тобто визначеним у ч. 2 цієї статті, по-друге, «його» майном, тобто 

тим, яке належить лише підозрюваному. Однак часто таке майно на час його 

вилучення перебувало у володінні, зокрема правомірному, інших осіб, які 

нерідко і не здогадуються про його походження, а сам підозрюваний міг 

бути, скажімо, позбавлений волі і фактичної можливості розпорядження 

таким майном. Разом із тим, можливі ситуації, коли підозрюваний немає 

фактичного доступу до певного майна та наміру якимось чином ним 

розпоряджатися (відчужувати, знищити, приховати тощо), але існує 

ймовірність того, що особи, у яких воно перебуває, можуть учинити такі дії, 

зокрема й у власних інтересах 13, с. 15. 

Уважаємо, що чинна редакція КПК, з урахуванням змін від 

18.04.2013 р., побудована на підґрунті наукових пропозицій. Пояснюється це 

тим, що з прийняттям КПК 2012 р. у науці постійно зверталася увага на 

необхідність внести зміни до ч. 1 ст. 167 КПК та слово «підозрюваного» 

замінити словом «особи» аби привести букву закону у відповідність з її 
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дійсним змістом. Майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ч. 2 ст. 167 

КПК, повинне вилучатися незалежно від того, хто є його власником, чи має 

підозрюваний або інша особа реальну можливість ним розпорядитися та чи 

належить воно підозрюваному чи іншій особі на час вилучення [126, c. 310 – 

312]. У попередній редакції правова норма не дозволяла досягти мети 

тимчасового вилучення майна – забезпечення відшкодування шкоди 

потерпілому. Проаналізувавши зміст ст. 168 КПК, можна дійти висновку, що 

тимчасово вилученим є майно, яке одержане в результаті: затримання особи, 

обшуку і огляду. У деяких наукових джерелах запропоновано поділити 

вказані способи вилучення на два види: тимчасове вилучення майна в 

затриманої особи та тимчасове вилучення майна під час здійснення обшуку, 

огляду [104, c. 369]. 

У першому випадку відповідно до ч. 2 ст. 207 КПК кожен має право 

затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу, крім осіб, 

зазначених у ст. 482 КПК: при вчиненні або замаху на вчинення 

кримінального правопорушення; безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування 

особи, яка підозрюється в його вчиненні. Зауважимо, що при затриманні 

тимчасово вилученими можуть бути будь-які речі, документи, гроші тощо 

[117, с. 311]. При цьому під  час законного затримання особи факт 

затримання злочинця та вилучення об’єктів злочинного посягання, тобто 

об’єктів права власності, не означає для потерпілого можливість повернути 

status quo (становище, яке існувало до вчинення кримінального 

правопорушення) одномоментно із вилученням майна [170, с.196]. У ч. 1 ст. 

168 КПК закріплено, що кожна особа, яка здійснила законне затримання, 

зобов’язана одночасно з доставлянням затриманої особи до слідчого, 

прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово 

вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується 

протоколом 106. 
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Ми також цілком підтримуємо позицію Гловюк І.В., яка звернулася у 

своєму дослідженні саме до правового режиму ТВМ, що належить 

підозрюваному та іншим особам; до можливості накладення арешту на 

об’єкти, які мають ознаки речових доказів, якщо вони не належать 

підозрюваному 33, с. 522. Автором було запропоновано вдосконалену 

редакцію ч. 1 ст. 167 КПК відносно визначення поняття ТВМ та переліку 

об’єктів, що можуть бути тимчасово вилучені: «Тимчасовим вилученням 

майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості 

володіти, користуватися та розпоряджатися майном, зазначеним у частині 

другій цієї статті, яке знаходиться у їх фактичному володінні, до вирішення 

питання про арешт майна або його повернення» 33, с. 523. При цьому 

І.В. Гловюк уважає більш коректною вказівку на «інших осіб», а не на 

«інших учасників кримінального провадження», підтримуючи таким чином 

думку О.В. Верхогляд-Герасименко 22, А.В. Холостенка 184, О.Г. Шило 

198, с. 288, оскільки огляд та обшук, під час яких має місце ТВМ, можуть 

проводитися в приміщенні особи, яка не є учасником кримінального 

провадження.  

На нашу думку, позиція І.В. Гловюк є незавершеною, оскільки 

науковець не характеризує власне поняття ТВМ, його правову природу, крім 

того вказує на те, що законодавець надає можливість уповноваженим на те 

суб’єктам під час ТВМ позбавити підозрюваного можливості володіти, 

користуватися та розпоряджатися певним майном, тобто взагалі права 

власності на майно, про що зазначав А.В. Холостенко 184, с.117-123.  

Таким чином, тимчасово вилученим може бути майно, яке перебуває у 

володінні будь-яких осіб, не лише підозрюваного, якщо воно відповідає 

критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК і, за логікою ч. 5 ст. 

171 КПК, правильне документальне оформлення речей, вилучених під час 

огляду, а також речей, які були вилучені в результаті обшуку, але при цьому 

не входили до перелічених в ухвалі суду на проведення обшуку, передбачає 

необхідність звернення слідчого, прокурора протягом доби до слідчого судді 



37 

з клопотанням про арешт вилученого майна 106, яке згідно із ч. 6 ст. 173 

КПК розглядається судом протягом 72 годин 106. Якщо цього не виконано, 

то відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК майно повинне повертатися власникові. 

Такий чіткий законодавчий алгоритм, як показує практика, породжує цілком 

виправдані запитання, на які й досі немає однозначної відповіді. 

Так за п. 3 ч. 1 ст. 171 КПК слідчий або прокурор у клопотанні про 

арешт майна повинен серед іншого зазначити документи, що підтверджують 

право власності на таке майно. Однак власник вилученого під час огляду або 

обшуку майна не завжди відомий (що часто має місце, наприклад, під час 

огляду місця події), проте відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 171 КПК, 

звертатися до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час 

огляду або обшуку майно необхідно (й можливо) лише в тому разі, якщо 

власник вилученого майна відомий [128]. 

Відповідно, як показало проведене нами опитування практичних 

працівників, існування такого «питання без відповідей» породжує 

кардинально протилежні підходи до документального оформлення 

предметів, речей, які були вилучені в результаті проведення огляду, а також 

обшуку, але при цьому не входили до числа предметів, перелічених в ухвалі 

суду на обшук. В одних випадках брак інформації про власника та (або) 

відсутність в останнього статусу підозрюваного призводить до того, що 

арешт на вилучену річ не накладається, а її оформлення здійснює слідчий або 

прокурор шляхом винесення постанови про визнання її речовим доказом і 

долученням до матеріалів провадження (на цю обставину вказали 633 

респонденти (48,02 %)). В інших же аналогічних ситуаціях інститут 

тимчасового вилучення й арешту майна застосовуються незалежно ані від 

процесуального статусу володільця, ані взагалі від наявності інформації про 

володільця предметів (917 осіб (69,52 % від загальної кількості опитаних). 

Строк, упродовж якого необхідно встановити, чи дійсно тимчасово 

вилучене майно може бути доказами ув кримінальному провадженні, є 

недостатнім у складних (нестандартних) випадках, а відсутність можливості 
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ініціювати продовження такого строку (наприклад, шляхом подання 

клопотанням до слідчого судді) на практиці позбавляє можливості 

правомірно зберегти і залучити відповідні необхідні докази в деяких 

випадках. Крім того, зазвичай, для прийняття рішення (не суб’єктивного, а 

обґрунтованого) щодо того, чи може тимчасове вилучене майно (зокрема, 

деякі його види) бути доказами в конкретній справі, потребується залучення 

відповідних спеціалістів та експертів тощо [2, с. 467]. 

Наприклад, слідчим суддею Василівського районного суду Запорізької 

області було повернуто клопотання слідчого СВ Василівського РВ ГУМВС 

України в Запорізькій області про арешт майна по кримінальному 

провадженню № 12013080190001092 від 14 травня 2013 року, у зв’язку з  

його невідповідністю вимогам ст. 171 КПК України, а саме в порушення 

вимог ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна не 

зазначено підстав для арешту майна, переліку і виду майна, яке підлягає 

арешту, його ідентифікаційних ознак, відсутні документи, що підтверджують 

належність майна певній особі, що унеможливлює розгляд клопотання 175. 

Майно може бути тимчасово вилучено виключно при проведенні 

обшуку, огляду або затримання особи, тобто в процесі здійснення 

процесуальних дій, які від слідчого (прокурора) потребують уваги і 

складання відповідних процесуальних документів). У цей же час (через 48 

годин або на наступний робочий день після вилучення) слідчим 

(прокурором) має бути якісно складено і вчасно подано до слідчого судді 

клопотання про арешт тимчасово вилученого майна (не формальне, а 

обґрунтоване, з оригіналами або копіями документів та інших матеріалів, 

якими підтверджується обґрунтування). 

Як справедливо із цього приводу зауважує І.Ю. Кайло, у 

розглядуваному питанні мають місце неоднозначність нормативної 

регламентації й колізія законодавства, усунути які можливо шляхом внесення 

відповідних змін до КПК. Поряд із цим треба пам'ятати, що боротьба із 

законодавчими колізіями передбачає не лише їх усунення зазначеним 
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шляхом (що, безперечно, є найбільш оптимальним варіантом), а і їх 

подолання шляхом нормотворчої інтерпретації, зокрема, крізь призму 

основоположних засад тієї чи іншої галузі права. У цьому питанні, як 

вбачається, доречно звернутися до ч. 6 ст. 9 КПК, де передбачено: якщо у 

випадках, коли положення КПК не регулюють або неоднозначно регулюють 

питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади 

останнього, визначені ч. 1 ст. 7 КПК. При цьому одна з таких засад, як уже 

було відмічено, декларує позбавлення або обмеження права власності під час 

кримінального провадження лише на підставі вмотивованого судового 

рішення (ч. 1 ст. 16 КПК). Своєрідним підтвердженням допустимості 

накладення арешту на предмет, власник якого невідомий, є наявність у КПК, 

по суті, аналогічного за своєю правовою природою випадку, що дозволяє 

обмежувати право власності за браком інформації про власника. Ідеться про 

ч. 11 ст. 100 КПК, якою дозволяється застосовувати спеціальну конфіскацію 

предметів, незважаючи на те, що достовірної інформації про власника 

предметів немає [68, с. 105]. 

Схожий напрям міркувань підтримує у своїй науковій праці 

О. Г. Шило, яка зазначає, що будь-який спосіб примусового вилучення 

речового доказу «передбачає або отримання ухвали слідчого судді до 

проведення процесуальної дії, або подальше винесення ухвали слідчого судді 

про арешт тимчасово вилученого майна. Така нормативна конструкція 

пояснюється тим, що вилучення речей і документів обмежує конституційне 

право власності, а тому його має бути забезпечено судовим контролем – 

попереднім або наступним» [198, с. 82]. 

Зважаючи на факт неоднозначної законодавчої регламентації в питанні 

документального оформлення предметів, вилучених при огляді, і предметів, 

які вилучені під час обшуку і які не належать до переліку, щодо якого прямо 

надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, і 

враховуючи положення ч. 6 ст. 9 КПК, доречно керуватися загальною 

засадою, згідно з якою позбавлення або обмеження права власності у 
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кримінальному провадженні можливе лише на підставі вмотивованого 

судового рішення. Отже, допустимість таких речових доказів з позиції 

правильного документального оформлення вимагає винесення ухвали 

слідчого судді про накладення арешту [68, с. 106]. 

КПК також встановлено підстави припинення тимчасового вилучення 

майна. Воно повертається особі, в якої було вилучено: 1) за постановою 

прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за 

ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання 

прокурора про арешт цього майна; 3) у разі закінчення строку подачі до суду 

клопотання про арешт майна або строку постановлення слідчим суддею 

ухвали про арешт майна (ст. 169 КПК). Але згідно із ч. 2 ст. 167 КПК в 

переліку ТВМ, є майно, що виступає в правовому статусі «речових доказів»  

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя 

вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його 

сліди. Постає запитання: у такій ситуації таке майно також підпадає під 

арешт чи повернення? Тим більше, що практика свідчить, що слідчі судді 

задовольняють такі клопотання. Так 15 березня 2013 р. в провадження 

слідчого судді Оболонського районного суду м. Київ надійшло клопотання 

старшого слідчого СВ ДПІ у Оболонському районі м. Київ ДПС про арешт 

майна, а саме взуття та шарфів (справа №756\3972\13-к). 15 березня 2013 р. 

ухвалою слідчого судді Оболонського району міста Києва клопотання про 

арешт майна задоволено та накладено арешт на вилучене майно. Слідчий 

суддя у даному випадку дійшов висновку про необхідність арешту майна з 

метою недопущення його втрати, знищення або пошкодження, з урахуванням 

того, що власника або володільця речей, які були вилучені під час обшуку, 

встановити не представилось можливим. Указана ухвала слідчого судді була 

оскаржена до суду апеляційної інстанції і залишена без змін 9 липня 2013 р. 

ухвалою Апеляційного суду м. Київ 174. Це пояснюється й положеннями 

ч.1 ст. 100 КПК, в якій зазначено, що речовий доказ, який був наданий 

стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути 
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якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 

160-166, 170-174 КПК. Таким чином, правомірність володіння органами 

досудового розслідування майном, яке наділене ознаками речових доказів, 

має підтверджуватися в порядку, визначеному зазначеними статтями. Тобто 

застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише до 

вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що 

свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої подальшої долі 

тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна 

речовим доказом без накладення на нього арешту відсутня. 

Така ж ситуація стосується і щодо майна, вилученого під час 

затримання особи в порядку ст.ст. 207-208 КПК, та при огляді місця події. 

Якщо таке майно перебуває у володінні органів досудового розслідування 

без належної правової підстави (орган досудового розслідування не 

звертається до суду з клопотанням про накладення арешту), слідчі судді 

постановляють обґрунтовані ухвали про зобов'язання повернення такого 

майна. Так слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області 

ухвалою від 27.10.2015 задовольнив скаргу на бездіяльність з неповернення 

грошових коштів, які були вилучені під час затримання особи та в арешті 

яких у встановленому порядку було відмовлено 177. 

Проте на практиці мають місце випадки, коли судді зобов’язують 

повернути тимчасово вилучене майно, якщо воно не визнано речовим 

доказом. Так ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь 

Донецької області від 30.11.2015 скаргу адвоката Р., який діє в інтересах 

ОСОБА_3, на бездіяльність начальника та слідчих щодо неповернення 

тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження N 

32013050670000002 задоволено, оскільки слідчим органом не були надані 

докази на підтвердження того, що вилучені під час обшуку грошові кошти 

визнані речовими доказами 176. 

Практика застосування співробітниками слідчих підрозділів тимчасово 

вилученого майна викликала низку запитань щодо законності вилучення та 
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накладення арешту на майно, що є обмеженим або вилученим з обігу. Так 

30,48 % від загальної кількості опитаних респондентів указали, що ними 

виносилось клопотання про арешт предметів, які вилучені законом з обігу, 

але містять на собі сліди кримінального правопорушення, 69,52 % опитаних 

указали, що такі предмети визнаються ними як речові докази без подальшого 

звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту. 

Із цього приводу зауважимо, що згідно з п. 7 ст. 237 КПК предмети, які 

вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 

причетності до кримінального провадження. Лише речі та документи, що не 

належать до предметів, які вилучені законом з обігу, уважаються тимчасово 

вилученим майном. При цьому згідно з п 6. ст. 100 КПК речові докази, що не 

містять слідів кримінального правопорушення і належать до вилучених з 

обігу предметів чи товарів, передаються для їх технологічної переробки або 

знищуються за рішенням слідчого судді, суду. У такому випадку слідчий за 

погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним 

клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, яке розглядається 

згідно зі статтями 171-173 КПК. 

Однак за логікою п.3 ч. 2 ст. 167 КПК, у випадку, якщо предметом 

кримінального правопорушення є майно, у тому числі пов’язане з 

незаконним обігом, то воно вважаться тимчасово вилученим майном. На 

нашу думку, незрозумілою є позиція законодавця щодо правового статусу 

такого майна. Адже якщо таке майно є тимчасово вилученим, то у такому 

разі слідчий за погодженням із прокурором або прокурор має звернутися з 

відповідним клопотанням про арешт такого майна до слідчого судді 

місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється 

досудове розслідування, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК. 

Хоча в такому випадку неможливо виконати вимоги до клопотання про 

арешт майна, якщо воно є обмеженим або вилученим з обігу. Загальні вимоги 

до клопотання про арешт майна визначені у ст. 171 КПК України. За логікою 
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у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, повинно бути зазначено: 

документи, які підтверджують право власності на майно, що належить 

арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, 

користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, 

третіми особами таким майном. Проте для майна вилученого з обігу надати 

такі документи не можливо. 

З огляду на це, ми поділяємо думку Ю. М. Мирошниченко, що не всі 

матеріальні об’єкти, які вилучаються під час огляду або обшуку і які мають 

доказове значення є речами, а отже, ті з них, які належать до речей, мають 

бути або піддані арешту (за відсутності дозволу слідчого судді на 

вилучення), або повернуті власникам, а ті, що не мають відповідних ознак 

речі, – постановою слідчого (прокурора) залучені до провадження як речові 

докази [115]. 

Слід зауважити, що перелік ТВМ (ч. 2 ст. 167 КПК) не співвідноситься 

з положеннями, які стосуються арешту майна. Щодо визначення поняття 

арешту майна І.В. Гловюк із теоретичних позицій уважає, що слід розширити 

коло осіб, на майно яких може бути накладено арешт, із певним уточненням 

щодо об’єктів, які мають ознаки речових доказів. Відповідно науковець 

наголошує, що слід передбачити у ч. 1 ст. 170 КПК таке положення: 

«Арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого 

або інших осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, 

завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка 

вчинила суспільно-небезпечне діяння, або, інших осіб можливості фактично 

володіти, користуватися та відчужувати певне їх майно за ухвалою слідчого 

судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом 

порядку. Арешт на майно інших осіб може бути накладено лише у випадку, 

якщо майно у вигляді речей відповідає критеріям, зазначеним у частині 

другій статті 167 цього Кодексу». Однак речі, наведені у цій нормі, зокрема 

об’єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або на які 

було спрямовано це правопорушення, «навряд чи можна визнати майном. 
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Таким чином, є явна суперечливість між визначенням поняття арешту майна 

та переліком тих об’єктів, на які може бути накладено арешт» [34, с.155]. На 

основі даного визначення постає запитання: що науковець розуміє під 

терміном «майно», «річ» та «речовий доказ» під час провадження ТВМ та 

його арешту і чому не конкретизує мету арешту? 

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК слідчий суддя (під час досудового 

провадження) або суд під час судового провадження накладає арешт на 

майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, 

зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК. Крім того, суд може вирішити питання про 

накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову за 

клопотанням прокурора або цивільного позивача до набрання судовим 

рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Також, у 

кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину і 

виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої за 

рішенням директора Національного антикорупційного бюро України (або 

його заступника), погодженого прокурором, може бути накладено 

попередній арешт строком до 48 годин на майно або кошти на рахунках 

фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Невідкладно після 

прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор 

звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна. Якщо у 

визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді з 

клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання 

було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається 

скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі 

111,с.24. 

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладено на нерухоме і 

рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій 

валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні 

права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або 

осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n1646
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діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або 

юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації 

майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову 152,с.58. 

Також порушується питання про можливість застосування цього заходу 

з метою забезпечення інших майнових стягнень, до яких можуть бути 

віднесені: процесуальні (судові) витрати; грошове стягнення, якому учасники 

процесу піддані судом за неналежне виконання процесуальних обов'язків; 

штраф як можливе кримінальне покарання та ін.  

На наш погляд, із формально-юридичних позицій виконання рішень 

суду в цій частині потенційно має забезпечуватися ще в стадії досудового 

розслідування [66, с.15] саме через реалізацію інституту тимчасового 

вилучення майна з подальшим розглядом справи в суді та закінчуючи 

виконавчим провадженням.  

Як зазначено О.В. Верхогляд-Герасименко, при проведенні 

анкетування слідчих МВС, СБУ та прокуратури з питань застосування 

арешту майна 70 % опитаних респондентів висловили пропозицію щодо 

впровадження тимчасового вилучення майна як заходу, що 

застосовуватиметься до особи до визнання її підозрюваним або притягнення 

як обвинуваченого 22, с. 98.  

З огляду на зазначене в ч. 1 ст. 167 КПК слово «підозрюваного» 

доцільно замінити словом «особи», аби привести у відповідність букву 

закону з його дійсним змістом, який вбачається в тому, що майно, яке 

відповідає критеріям, визначеним ч.2 цієї статті, повинно вилучатися 

незалежно від того, хто є його власником, чи має підозрюваний або інша 

особа (в його чи у власних інтересах) реальну можливість ним розпорядитися 

та чи належить воно підозрюваному або іншій особі на час вилучення. 

Інакше не буде досягнута мета застосування цього заходу – запобігання 
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можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання 

тощо) на майно, що має значення для кримінального провадження. 

Отже, на теперішній час у теорії не склалося єдності думок щодо 

поняття, змісту, мети та функцій тимчасового вилучення майна, тому 

встановлення основних законодавчих, теоретичних і практичних проблем у 

застосуванні тимчасового вилучення майна полягає в тому, щоб окреслити 

шляхи їх вирішення, що знаходить своє вираження в таких завданнях: 

1) визначити юридичну природу тимчасового вилучення майна; 

2) проаналізувати проблеми, що виникають у застосуванні тимчасового 

вилучення майна на практиці; 3) установити шляхи удосконалення 

застосування тимчасового вилучення майна на законодавчому та 

правозастосовному рівні. На сьогодні недостатньо наукових робіт, які б 

системно висвітлювали питання власне юридичної, правової природи, 

поняття та змісту тимчасового вилучення майна як заходу забезпечення 

кримінального провадження. У межах визначення юридичної природи 

тимчасового вилучення майна потребує остаточного вирішення питання про 

віднесення цієї процесуальної дії чи то до системи заходів забезпечення 

кримінального провадження, чи то до системи слідчих (розшукових) дій. 

Теоретичні положення, що сформульовані у наукових працях 

вітчизняних вчених-процесуалістів, лише частково розкривають науково-

прикладну проблему тимчасового вилучення майна та переважно є 

недостатньо обґрунтованими, суперечливими й потребують додаткового 

вивчення у межах комплексного дослідження, проте вони є теоретичним 

підґрунтям для системного розкриття питань сутності та видів тимчасового 

вилучення майна, правових підстав, процесуальних форм та організаційних 

засад тимчасового вилучення майна, а також перспектив тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні. 
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1.2. Виникнення та розвиток інституту тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні 

 

 

У галузі кримінального процесуального права є низка практичних і 

теоретичних проблем щодо заходів забезпечення кримінального 

провадження, слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій, що потребують ґрунтовного вивчення та аналізу.  

Так необхідність охорони прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження в Україні зумовили запровадження нових 

запобіжних заходів у кримінальному процесуальному законодавстві – 

особистого зобов’язання та домашнього арешту. Як зазначає 

В.О. Попелюшко, чинна система заходів, на перший погляд, є вужчою за 

попередню, передбачену КПК 1960 р., проте, перелічені запобіжні заходи 

були застарілими й неефективними, що підтверджувалося практикою їх 

застосування 133, с. 4-6. У порівнянні з КПК 1960 р., інші заходи 

забезпечення кримінального провадження зазнали суттєвих змін, зокрема 

затримання з метою приводу.  

Тимчасове вилучення майна також є новим заходом забезпечення в 

українському кримінальному процесуальному законодавстві, але воно має 

свої історичні передумови становлення як галузевого інституту.  

Так у КПК 1960 р. замість тимчасового вилучення майна трапляється 

таке поняття, як виїмка майна. Згідно зі ст. 178 КПК 1960 р. виїмка 

проводилася у випадках, коли є чіткі дані, що предмети чи документи, які 

мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. 

Виїмка проводилася за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка 

матеріальних носіїв секретної інформації та (або) документів, що містили 

банківську таємницю, проводилася тільки за вмотивованою постановою 

судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи 105; 38.  
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Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка 

документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних 

фінансово-господарських та (або) бухгалтерських документів проводилася 

лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням 

порядку, установленого ч. 5 ст. 177 КПК 105. 

Згідно ж із главою 16 КПК 2012 р. тимчасовим вилученням майна є 

фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна 

або його повернення. Ураховуючи зазначене, а також те, що ТВМ як ЗЗКП є 

одним із засобів кримінального процесуального примусу, а останній входить 

у структуру державно-правового (процесуального) примусу, тому в межах 

історичного аспекту питання буде краще висвітлювати крізь призму 

державного примусу в сукупності з відповідними процесуальними діями 

(обшуком, оглядом та виїмкою) його реалізації. 

Одним із найстаріших інститутів права, який виник набагато раніше, 

ніж сформувалася власне галузь кримінального процесуального права, є 

інститут примусу 37. При аналізі джерел звертається увага на те, що перші 

закони насамперед стосувалися кримінального права. Норми, що 

відпрацьовані князівською судовою практикою в Київській Русі, і норми 

звичаєвої практики призвели до виникнення такої пам’ятки світського 

писаного права Київської Русі ХІ – ХІІ століть, як Руська Правда. Вона 

регулює таке коло відносин: порушення прав власності, боргові 

зобов’язання; сімейні відносини, судове провадження, порядок 

кримінального слідства – дізнання (зводу) і заслуховування свідків (видоків). 

Ярославова правда веде мову про помсту за вбивство близьких людей, про 

насилля над особою, про присвоєння майна; відновлює порушене сам 

потерпілий 206, с. 287-288.  

Особливості древнього процесу виявляють загальні уявлення про 

справедливість і практику пріоритетного дотримання інтересів постраждалих 

від кримінальних правопорушень. Тобто відбувається розвиток кримінально-
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правових норм із посиленням класової диференціації в законі 72, с.65. У 

Руській Правді продовжується розвиток кримінального права і процесу, 

виникають норми про ордалії. Процес завжди розпочинався з «заклича»  

об'яви потерпілим (обкраденим,  могли викрасти не лише річ, а й холопа) на 

«торгу» (людна площа, зазвичай, – торгова), про те, яка річ (холоп) за 

індивідуальними ознаками була в нього викрадена. Складався процес зі 

«зводу»  пошуку шляхом опитування всіх попередніх (колишніх) власників 

речі від однієї особи до іншої до тієї пори, поки не буде знайдено того, хто не 

зміг би пояснити, від кого в нього з'явилася викрадена річ; і «гоніння сліду»  

полягало в розшуку потерпілим злочинця, що зник із місця події, по 

залишених ним слідам. Таким чином «заклич» як оголошення потерпілим 

про зникнення речі завжди слугує початком досудової підготовки в 

давньоруському кримінальному процесі. Дослідження показали, що рівень 

правового розвитку Київської Русі був достатньо високим – київські князі 

були готові встановити єдину систему покарань на території всієї Русі, тобто 

єдині розміри міри за вбивство та інші види стягнень. Учені схильні вважати, 

що саме в Руській Правді вперше трапляються згадки про конфіскацію – 

«поток і розграбування» («поток» у давньоруському законодавстві як 

ув'язнення і вигнання) 155, с. 14, які призначалися в трьох випадках: за 

вбивство в розбої, підпал і конокрадство 157, с. 4-6. 

Отже, пошук, вилучення і повернення речі потерпілим, а також майнові 

види покарань «поток і розграбування»  це основні древні процедури, що 

первинно мали назву – «загладжування образи», «діяльне покаяння», що в 

подальшому стали, як нам здається, історичними праобразами кримінальних 

процесуальних і кримінально-правових явищ – виїмки предметів і 

документів, виявлення власності, накладення арешту на майно і грошові 

кошти з метою можливої конфіскації майна або повернення речі власнику.  

Наступним законодавчим джерелом права на території Русі можна 

вважати Псковську судну грамоту 1467 р., утворену на базі окремих постанов 
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псковського віча, ради бояр, князівських грамот, норм Руської Правди і 

звичаїв. Досить багато її положень присвячено майновим спорам і 

процедурам у зв’язку з майном. Установлювалося: хто буде вимагати, 

віддане на зберігання майно по дошках, без чіткого визначення, по-старому 

звичаю, шуканих речей, той втрачає позов (ст. 19). Так у ст.ст. 46 і 54 йдеться 

про впізнання свого краденого майна і про впізнання власника свого майна та 

правові наслідки цієї процедури, у першому випадку – втрата позову та 

повернення майна. Далі процедура регламентувалася так: якщо хтось вимагає 

у князя або посадника пристава для виїмки у крадія, тоді князь або посадник 

повинні відправити як приставів людей добрих, благонадійних (ст. 57). На 

думку дослідників, у Псковській грамоті знайшла свій подальший розвиток 

конфіскація: згадується про штраф-продаж – вид покарання; штраф 

стягувався вже не на користь постраждалої сторони, а в дохід князя, що 

свідчить про його офіційний характер 155, с. 14. 

Отже, в середині ХV ст. у Псковській Судній грамоті достатньо чітко 

були закріплені процедури дій щодо виїмки знайденого, обшуку сховища, 

впізнання краденого, зберігання майна, що стали праобразами сучасних 

аналогічних слідчих дій, і їх правові наслідки: цивільно-правові – у вигляді 

втрати позову, повернення майна, кримінально-правові – у вигляді 

покарання, конфіскації (штраф-продаж) і встановлення відповідальності – за 

відшкодування боргу самовільно – на позивача, винного у самоправстві. 

Уперше на законодавчому рівні згадка про обшук міститься також у 

Законах великого князя Івана Васильовича (Судебник 1497 р.) 181, с. 6. 

Судебником 1497 р. суддям після задоволення вимог позивача надавалася 

можливість отримати майно засудженого. Судебник 1497 р. інакше 

регламентував конфісковане (вилучене) у винного майно – зверталось на 

користь осіб, що чинили правосуддя, що й виступало своєрідною формою 

компенсації судових витрат. Посилюються елементи розшукного процесу. 

Стаття 52 Судебника 1550 р. визначає «повальний обшук» як діяльність по 

збору доказів, від результатів якої вирішувалося питання про спосіб суду над 
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підсудним. Повальний обшук передбачав опитування необмеженої кількості 

сторонніх людей для встановлення репутації обвинуваченого і перевірки 

достовірності його показань.  

Царський наказ Білозерським губним старостам і целовальникам 1571 

р. містив досить докладні правила провадження слідства над розбійниками, а 

також визначав силу доказів проти них. Одним з основних заходів зі збору 

доказів, по даному наказу, також був «повальний обшук», за результатами 

якого вирішувалося питання про відповідальність підсудного 54, с. 16. 

Визначення виїмки по Білозерській грамоті – це дія, що вчиняється 

потерпілим, який на підставі дозволу суду, що видавався після детального 

опису розшукуваної речі, знайдуть у дворі або в пустих хоромах, а не за 

замком щось не належне. Якщо потерпілий у процесі розшуку передбачав у 

когось знайти належне, він повинен був звернутися до суддів із проханням 

про надання йому пристава для провадження виїмки, яка проводилася самим 

позивачем із приставами, старостами та добрими людьми (понятими). Але 

попередньо перед виїмкою у позивача запитували, яке саме майно він 

розшукує. Імовірно, такий порядок виїмки, коли особа, яка її проводила 

повинна була піддаватися детальному особистому огляду, застосовувався й в 

інших випадках, виключаючи виїмку такого майна, яке позивач міг 

приховати при собі. Майно в древньому процесі мало не лише кримінально-

правове, але й процесуальне значення. Факт його знаходження передбачав 

початок кримінального провадження. 

Отже, збільшується значення пошуку, розшуку (обшук і тортури), 

з'являються перші згадки про поняття й особливості процедури виїмки 

належного майна – речі, що розшукується потерпілим, виявлення якого 

обумовлювало певні наслідки: а) початок розслідування, обвинувачення; б) 

повернення майна потерпілому; в) призначення майнових заходів покарання 

– штраф або грошове стягнення; г) конфісковане (вилучене) у винного майно 

поверталося на користь осіб, що чинили правосуддя. 
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Значний прогресивний вплив на динамічний розвиток та існування 

сучасного права мало право Великого Литовського князівства. Порівняльний 

аналіз правових норм Литовських Статутів 1529, 1566 та 1588 років свідчить, 

що права суб’єктів усіх правових відносин розширювалися, а роль публічної 

влади та права росла [130, с.2-16; 163, с. 35-263].  

Інститути, пов’язані з кримінальним правом, отримали яскраве 

відображення в усіх трьох Статутах, зокрема у Статуті 1529 р. – у розділах 

IX, XI-XIII, в Статуті 1588 р. – у розділах X-XIV, і лише незначна кількість 

норм знаходилася у інших розділах. Як й інші галузі права, кримінальне та 

процесуальне право у XVI ст. містило ряд прогресивних положень, 

характерних для буржуазного права. До них належать: принцип рівності 

перед законом, відповідальності згідно із законом та лише за провину, 

співрозмірності покарання вчиненому діянню (розділи 1-6 Литовського 

Статуту 1529 р.) [130, с.2-106]. Однак про врегулювання окремих 

процесуальних дій у цих законах ще не йдеться. 

У Соборному уложенні 1649 р. встановлювалися випадки проведення 

«повального обшуку»: якщо у позивача і відповідача відсутні загальні свідки; 

якщо обидва посилаються на багатьох безіменних людей; якщо підсудний 

заперечує свідчення проти себе. В усіх цих історичних актах «поголовним 

обшуком» позначалося дія, що не має нічого спільного з подальшими 

уявленнями про нього. Разом із тим Уложення 1649 р. знало і прообраз 

сучасного обшуку, яке являло собою виявлення у запідозреного крадених 

речей 161, с. 23.  

Соборне уложення 1649 р. уперше формує ідею про створення 

формальних процедур розшуку та вилучення майна, які стають прообразами 

сучасних слідчих дій: по-перше, свідчення про вкрадену річ перед очима 

одне одного – опитування на очній ставці (на сьогодні це одночасний допит 

двох та більше осіб згідно з КПК 2012 р.), по-друге, участь у виїмці майна 

інших не зацікавлених осіб – із приставами та понятими належне виймуть (на 

сьогодні це тимчасове вилучення майна згідно з КПК 2012 р.), по-третє – 
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формування правових наслідків відмови добровільної видачі речі – « ... он же 

и поличное отымет, то обыскатьпонятыми и сторонними людьми…», по-

четверте – можливість примирення сторін при поверненні майна, тобто, 

відшкодування шкоди і наявності волі государя – «… истцы с разбойниками 

или с приводными людьми мирити …» – набувало доказового значення. 

Отже, розшукові процедури продовжують удосконалюватися: початком 

розшуку може бути документ «жалобніца»; опитування спійманих 

співучасників; допит лихої людини, а також викладаються правові наслідки 

розшуку речі у вигляді майнової вигоди, що дозволяє сформувати нові і 

розвинути наявні майнові види покарань: пеня, продаж, конфіскація. 

До затвердженого у 1722 р. «Військового статуту» додавалося 

«Коротке зображення процесів», запозичене із Західної Європи, і 

застосовувалося не тільки для розслідування і вирішення військових справ, 

але і загальнокримінальних злочинів. До кінця ХVІІІ ст. слідчий процес як 

самостійний вид державної діяльності склався і включав в себе два види 

(попередній і формальний) та проводився поліцією. Мета процесу була 

очевидною – провадження слідчих дій, остаточне встановлення всіх обставин 

справи, збір усіх необхідних доказів при безпосередньому спостереженні за 

ходом розслідування і за дотриманням прав обвинуваченого становими 

депутатами, прокурорами і стряпчими. Усі зазначені історичні тенденції в 

розвитку правових основ виїмки сформували сучасний рівень правового 

регулювання даної слідчої дії і її правових наслідків: арешт майна і грошових 

коштів, зберігання, передача або знищення речових доказів, конфіскація 

майна за вироком суду або повернення законному власнику (сьогодні ці 

положення входять в зміст діяльності правоохоронних органів (досудового 

розслідування) при провадженні тимчасового вилучення майна, згідно з КПК 

2012 р.). Як самостійні докази результати обшуку у цьому нормативному акті 

не розглядалися. Але вже у Зводі законів Російської імперії 1832 р. 

говорилося про обшук і виїмку як способи збирання доказів. Проте в законі 

не містилося чіткого розмежування цих дій, що дозволяло припустити, що 
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виїмка – це елемент обшуку (ст. 94 Зводу зобов'язувала «виїмщика» 

обшукати домоволодіння) 76, с. 76. У той же час установлювалися загальні 

правила проведення обшуку, наприклад участь «пристойного числа» понятих 

(ст. 94), заборона на заподіяння майнової шкоди при проведенні обшуку або 

виїмки (ст. 97) і т. д. 9, с. 8-17. 

Перебуваючи в складі Речі Посполитої, з XVI ст. держава і право 

України знаходились у динамічному процесі змін та трансформації. Вони 

відбувались переважно  під впливом політичної кризи Речі Посполитої, а 

також подальшого розвитку виробничих сил та відносин. У результаті 

Люблінської унії Річ Посполита стала багатонаціональною, а вже із середини 

XVII ст. вона була поділена кордонами. Галузі права зазнавали позитивних 

змін, вони набували більш сучасного вигляду 191, с. 17. 

Так у 1864 р. був прийнятий Статут кримінального судочинства (далі – 

СКС), у статтях 105–111, 258–259, 267, 357–370 якого вже йшла мова про 

такі згруповані у спільних статтях слідчі дії, як обшук та виїмка. Статті 357-

370 СКС, адресовані судовому слідчому, містили норми, що регламентують 

основні положення, пов'язані з проведенням обшуку. Умови і порядок 

провадження обшуку, в більшості випадків, були схожі з сучасними 

положеннями кримінально-процесуального закону. Наприклад, «обшуки і 

виїмка в будинках і інших житлових приміщеннях проводилися лише в разі 

обґрунтованої підозри, що в цих місцях приховані: обвинувачений чи 

предмет злочину, або речові докази, необхідні для пояснення справи» (ст. 

357); «обшуки і виїмка проводилися при понятих і при господарі будинку або 

приміщення, а коли він відсутній, то при дружині його, якщо він одружений, 

або при кому-небудь із старших домашніх його осіб» (ст. 358) та ін. 157, с. 6; 

180, с. 47 

У ст. 258 СКС вказується, що в тих випадках, коли поліція застала 

особу на місці вчинення злочину або нею виявлено щойно вчинений злочин, 

то поліція набуває повноважень судового слідчого щодо проведення всіх 

невідкладних слідчих дій, зокрема і виїмки [81, с.433]. Обшуки та виїмки 
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проводяться мировим суддею чи у виняткових випадках за його дорученням 

чинами поліції, коли він особисто через поважні причини не може їх 

провести. У постанові мирового судді мають бути вказані підстави, що стали 

причиною доручення чинам поліції проводити обшук чи виїмку. При 

визначенні випадків, у яких суддя може доручити поліції проводити слідчі 

дії, звернуто увагу на низький рівень освіченості, а відповідно і надійності 

підвідомчих мировому судді переважно сільських поліцейських чинів. Тож 

суддя міг доручати поліції провадження слідчих дій та дізнання лише у 

виняткових випадках. За суддею залишався обов’язок особисто перевірити 

отримані поліцією докази.  

Цікавим є положення про обов’язкову присутність двох понятих, якими 

запрошувалися, як правило, власники помешкань, а також церковні старости 

та представники волостей. Обов’язковою вважалася присутність господаря 

або його дружини, чи будь-кого із дорослих, які мешкають у цьому 

приміщенні. Без дозволу не допускаються сторонні громадяни туди, де 

проводиться обшук чи виїмка. Як правило, виїмки та обшуки проводилися 

вдень, але у випадку необхідності могли проводитися вночі, а про причини, 

які викликали таку невідкладність, повинно бути зазначено у протоколі [81, 

с. 203-206]. 

Уперше на законодавчому рівні СКС встановив порядок провадження 

обшуку в приміщеннях, які займають особи з особливим статусом («государ 

або члени імператорського дому»). Для проведення обшуку у зазначених осіб 

був потрібен дозвіл Міністерства закордонних справ або належного 

придворного начальства 123, с. 78-79. Як окремі види обшуку та виїмки 

розглядалося їх проведення в приміщеннях дипломатичних та іноземних 

установ за погодженням із Міністерством закордонних справ; із приміщень 

церков, казарм, монастирів, вчених общин, навчальних закладів і молитовних 

домів за присутності їх керівників; із помешкань імператора та його родини 

лише за згодою придворного начальника. У ст. 3681 СКС розглядається 

процесуальний порядок огляду та виїмки поштової чи телеграфної 
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кореспонденції, які можуть проводитися за постановою лише окружного 

суду [81, с. 486-488]. 

Судова реформа 1864 р. удосконалила процесуальні процедури і 

правила та вперше визначила порядок провадження виїмки, та її 

класифікацію. Перша група правил - процесуальні правила здійснення 

обшуку і виїмки: 1) визначена мета даних слідчих дій; 2) визначені суб’єкти 

виїмки; 3) учасники виїмки; 4) диференціація процесуальних процедур 

різних видів виїмки; 5) умови провадження виїмки. Друга група правил - 

процесуальне оформлення правових наслідків обшуку та виїмки: 1) 

визначення видів майнових доказів; 2) правильне зберігання речових доказів; 

3) формування правових наслідків виїмки предметів і майна. З тексту СКС не 

можна зробити однозначний висновок про те, коли слідчий мав право 

провести обшук, а коли виїмку, оскільки законодавець не визначив 

відмінностей однієї слідчої дії від іншої.  

У подальшому на території сучасної України діяла Інструкція для 

народних слідчих (далі – Інструкція), яка і визначала порядок провадження у 

кримінальних справах. Зокрема, у главі п’ятій, у ст.ст. 107-122 Інструкції 

йдеться про речові докази, а точніше – про способи їх формування, серед 

яких виділяється обшук. Лише у ст. 114 Інструкції вказано, що у випадку 

необхідності огляду і виїмки поштово-телеграфної кореспонденції народний 

слідчий інформує про це відповідну поштову чи телеграфну установу. У ст. 

185 Інструкції зазначається, що в постановах народного слідчого про 

проведення обшуку, виїмки, оглядів та освідувань вказується мета проведення 

цих слідчих дій, умови місця та часу, особи, які повинні брати участь та 

безпосередньо їх проводити [59, с.287-289, 298].  

Отже, вказана Інструкція передбачала виїмку як слідчу дію та один із 

способів збору доказів, однак регламентувала її проведення не досить 

детально. У такому вигляді законодавча регламентація обшуку та виїмки 

проіснувала до 1917 р., коли СКС перестав діяти.  
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Первинна постреволюційна модель слідчої діяльності передбачала 

провадження таких слідчих дій, як огляд, обшук та виїмка: народним судом, 

слідчою комісією, а внаслідок – одноосібно слідчим, але під контролем суду 

з дотриманням всіх процедурних правил. Якщо раніше в законодавстві 

конфіскація зверталася на предмети виїмки по справі з метою відновлення 

прав потерпілих, то вже в першому радянському законодавстві з'являється 

інша модель конфіскації особистого майна як покарання за певні вчинки, дії 

та помисли. 

Декретом РНК РРФСР від 24.11.1917 р. «Про суд» порядок 

попереднього слідства, що існував по кримінальних справах, був скасований. 

Питання, пов'язанні з проведенням обшуку, визначалися в постанові 

наркомату юстиції РРФСР від 16 грудня 1917 р. Однак цей нормативний акт 

установлював тільки перелік установ, які були правомочні видавати ордери 

на проведення обшуку, та не торкався питань, пов'язаних із процедурою 

провадження цієї слідчої дії.  

У наказі начальника міліції РРФСР № 24 «Про правила проведення 

обшуків» від 16 березня 1921 р. містилися вичерпні вказівки для 

співробітників міліції, які беруть участь у провадженні обшуків, нагадують 

положення СКС 181, с.7. Зокрема, підставою для провадження обшуку 

називалося «ґрунтовна підозра в тому, що в місцях, які повинні бути 

обшукані, знаходяться: а) необхідні для справи речові докази; б) 

розшукуваний злочинець». Формальною підставою для проведення даної 

слідчої дії служив «ордер, виданий начальником кримінально-розшукової 

установи». 

Досить детальну регламентацію проведення обшуку отримало в КПК 

РРФСР 1922 р. і КПК РРФСР 1923 р. Обшуку і виїмці в КПК РРФСР 1923 р. 

була присвячена глава XIV. Рішення про проведення обшуку приймалося 

слідчим одноособово. Для провадження обшуку в приміщеннях 

дипломатичних представництв потрібний дозвіл наркомату закордонних 

справ. Для вилучення документів, що містять державну, дипломатичну або 
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військову таємницю, відповідними установами за погодженням з прокурором 

могли встановлюватися особливі гарантії їх нерозголошення.  

Слід зазначити, що КПК РРФСР 1922-1923 рр. вважали обшук 

самостійною слідчою дією, передбачали свої цілі, підстави і детальний 

порядок провадження. У свою чергу кодекси РРФСР використовувалися як 

основа для кодифікаційної роботи, оскільки в Російській імперії існували 

певні особливості економічного, соціального і правового устрою. КПК 

РРСФР, затверджений всеросійським ЦВК у лютому 1923 р., закріпив 

принципи провадження у кримінальних справах, права суду досліджувати 

зібрані на досудовому слідстві докази по справі за участі захисника та 

прокурора. Наступним етапом кодифікаційної роботи стало створення Основ 

союзного законодавства. На сесії ЦВК СРСР у жовтні 1924 р. були прийняті 

Основи судоустрою та Основи судочинства Союзу РСР та союзних 

республік, у грудні 1958 р. – Основи законодавства в галузі судочинства, 

кримінального процесу та кримінального права, а у 1960 р. РРФСР прийняла 

нові Кримінальний та Кримінально-процесуальний кодекси та Закон про 

судоустрій [63, с. 513, 568]. На базі прийнятих Основ власну кодифікаційну 

роботу провели інші союзні республіки, у тому числі Україна з урахуванням 

конкретних умов розвитку та устрою республіки. 

Становлення виїмки як слідчої дії в українському законодавстві було 

відмічено починаючи із 1922 р. у ст. 178 КПК УРСР, де зазначалося, що коли 

слідчий має достатні підстави вважати, що в якому-небудь приміщенні або в 

будь-якої особи є предмети, що мають значення для кримінальної справи, то 

він вправі пред’явити вимогу про видачу цих предметів і проводить виїмку. 

У випадку, коли особа відмовляється видати, то слідчий проводить 

примусове вилучення або проводить обшук, складаючи про це постанову, а 

за результатами – протокол. Керівники державних установ, об’єднань і 

організацій та громадяни не вправі відмовитись від пред’явлення і видачі 

вказаних слідчим предметів та документів та їх копій. Кодекс також 

встановлював особливості проведення виїмки документів, що містять 
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державну, дипломатичну, військову таємниці [172, с. 23-24]. Тож можна 

констатувати, що у 1922 р. в УРСР вже існували такі слідчі дії, як обшук і 

виїмка. Але зміст наведеної статті дозволяє дійти висновку, що законодавець 

їх практично ототожнив, уважаючи обшук логічним завершенням 

безрезультатної виїмки. Крім того, не були розмежовані процесуальні 

підстави для прийняття рішення про проведення обшуку або виїмки, із чим 

важко погодитися, ураховуючи самостійність вказаної слідчої дії.  

Уже КПК УРСР 1927 р. передбачав дещо інший порядок проведення 

обшуку та виїмки. У ст. 173 цього кодексу зазначалося, що у випадку 

необхідності проведення в якому-небудь приміщенні або в особи обшуку чи 

виїмки предметів, що мають або можуть мати значення для справи, про це 

складається мотивована постанова і слідчий пред’являє вимогу про видачу 

цих предметів, проводячи при необхідності обшук чи виїмку у примусовому 

порядку. Коли слідчому стане відомо, що в користуванні будь-якої особи чи 

установи є предмети чи документи, що можуть бути доказами по справі, 

інакше кажучи, речові докази, він вправі їх вилучити для долучення до 

справи. Якщо на вимогу слідчого особа чи установа, у віданні яких є 

необхідні для справи предмети чи документи, добровільно їх не видає, то 

слідчий вправі вилучити їх примусово. При вилученні можуть бути два 

випадки: 1) слідчий точно знає, де знаходяться документи чи предмети – тоді 

він проводить виїмку; 2) слідчий не знає їх місця знаходження – тоді він 

проводить обшук і при знайденні необхідних доказів – виїмку [171, с. 146-

147]. 

Отже, законодавець почав розмежувати такі слідчі дії, як обшук та 

виїмка, навівши фактичні та юридичні підстави їх проведення. Однак 

привертає увагу та обставина, що при виявленні під час обшуку необхідних 

доказів слідчий проводить їх виїмку, що не цілком відповідає сучасному 

розумінню зазначених слідчих дій. У КПК УСРР 1927 р. не проведено чіткої 

межі між обшуком і виїмкою як окремими самостійними слідчими діями. 

Натомість уважалося, що обшук у будь-якому випадку, коли слідчий знайде 
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необхідні предмети чи документи, переростає у виїмку 58. Така позиція є не 

досить зрозумілою. Адже законодавець того часу ще чітко не визначав обшук 

і виїмку як дві самостійні слідчі дії, які мають різні підстави проведення, 

об’єкти пошуку та інші відмінності. На наш погляд, істотною прогалиною 

такого підходу було те, що виїмка фактично розглядалася як складова 

частина проведення обшуку. 

Таким чином у перших вітчизняних кримінально-процесуальних та 

споріднених суміжних законах провадження обшуку отримало досить 

детальну регламентацію. Разом із тим, цими актами заперечувалася роль суду 

у прийнятті рішення про обшук, тобто закон допускав можливість істотного 

обмеження прав особи без попередньої судової перевірки 18, с. 16-18. 

Радянське кримінально-процесуальне законодавство розвивалося 

шляхом формування чітких процесуальних процедур виїмки предметів і 

документів: 1) сформульовано підстави для виїмки; 2) прописані правила 

провадження даної слідчої дії (постанова, денний час доби – з 06.00 до 22.00 

год., складання протоколу та опису майна); 3) розписано диференційовані 

процедури виїмки (документів із характером державної, дипломатичної та 

військової таємниці; у приміщеннях дипломатичних представництв 

іноземних держав; почтово-телеграфної кореспонденції); 4) посилюється 

роль прокурора (присутність під час виїмки в дипломатичних 

представництвах, погодження на виїмку почтово-телеграфної 

кореспонденції, особисте провадження слідчих дій і прийняття справи до 

свого провадження); 5) формування процесуальних правил поводження з 

речовими доказами; 6) з'являються правові основи дотримання прав осіб при 

провадженні виїмки 182, с. 184. 

У 30-ті – 50-ті роки кримінально-процесуальне законодавство не 

позбавлено було впливу громадсько-соціальних явищ в радянській державі, 

тому законодавча модель того часу максимально намагалася утримати в 

правовому полі майно громадянина, речові докази, їх зберігання, знищення і 

можливість вилученим майном компенсувати шкоду, яка завдана злочином. 
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У повоєнні роки М.С. Строгович серед низки слідчих дій виділяв 

обшук та виїмку та зазначав, що обшуком називається слідча дія, спрямована 

на виявлення та вилучення предметів, які приховані та мають значення для 

справи. Виїмкою він називав вилучення предметів чи документів, які 

перебувають у володінні чи користуванні певної особи. Виїмка як слідча дія, 

на думку цього науковця, може бути як добровільною, так і примусовою. 

Часто дії, що складають виїмку та обшук, представляють собою складову 

єдиного процесу. Слідчому необхідно отримати певний предмет, який 

перебуває у володінні певної особи. Якщо слідчий пред’являє вимогу видати 

йому майно, і річ видається добровільно, то це виїмка, яка проведена без 

застосування примусу. Якщо особа відмовляється видати річ, то слідчий 

примусово вилучає її, а якщо особа заперечує наявність певної речі в себе, 

тоді слідчий проводить обшук, розшукуючи річ. Тобто обшук може виходити 

із виїмки: слідчий розпочинає із виїмки і при неможливості вилучити дану 

річ переходить до обшуку. Обшук може проводитися і без виїмки, яка йому 

передувала [165, с. 246-247].  

Уважаємо, такий підхід визначає лише окремі напрями проведення 

вилучення майна та обшуку, що врегульовані у чинному КПК 2012 р. 

Натомість М.О. Чельцов у 1948 р. не відносив виїмку до слідчих дій, але 

вказував, що виїмкою називається вилучення із житла будь-яких предметів та 

документів для долучення до справи. Виїмка, як правило, може бути 

направлена не лише щодо обвинуваченого, але і щодо третіх осіб та зазвичай 

вона проводиться під час обшуку [187, с. 406]. Із такою точкою зору цього 

автора досить важко погодитися. Адже у КПК УРСР 1927 р., незважаючи на 

те, що виїмка ще не виділялася, як самостійна слідча дія, законодавець вже 

тоді намагався визначити у її змісті специфічні ознаки, притаманні їй, як 

окремій, специфічній слідчій дії. 

У Довіднику слідчого по проведенню першочергових слідчих дій, 

виданому у 1956 р. за редакцією М.О. Селіванова та В.І. Теребилова, 

однозначним є факт віднесення до них виїмки та вказано, що з метою 
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розшуку злочинця, виявлення його зв’язків, інших співучасників слідчий 

вправі провести такий її різновид, як затримання і виїмку кореспонденції 

[153, с. 225]. 

Прийняттям у 1958 р. Основ кримінального судочинства Союзу РСР і 

союзних республік для провадження обшуку слідчому пропонувалося 

отримувати санкцію прокурора (ч. 1 ст. 35 Основ). У випадках, що не 

терплять зволікання, він міг провести обшук без санкції прокурора, але з 

подальшим його повідомленням протягом 24 год. про здійснену слідчу дію 

(ч. 2 ст. 35 Основ). Законодавча вимога про санкціонування обшуку була 

помітним кроком у зміцненні законності, ставши певною перешкодою від 

необґрунтованого втручання у сферу особистого життя громадян.  

У 1960 р. було прийнято КПК УРСР, у якому проведенню обшуку було 

присвячено кілька статей. З даного моменту протягом більш ніж сорока років 

дії КПК 1960 р. процесуальна регламентація обшуку в основних своїх рисах 

кардинальних змін не зазнала 1, с. 202-203. 

Даними кодифікованими актами процедура провадження обшуку та 

виїмки суттєво змінюється, передусім, розмежовуються підстави 

провадження. Так у випадку необхідності вилучення певних предметів і 

документів, що мають значення для справи, якщо точно відомо, де і в кого 

вони знаходяться, слідчий проводив виїмку. У випадку ж якщо є достатні 

підстави вважати, що в певному місці або в певної особи знаходяться 

знаряддя злочину, предмети та цінності, отримані (здобуті) злочинним 

шляхом, а також інші предмети і документи, що можуть мати значення для 

справи, слідчий проводить обшук для їх виявлення та вилучення (ст.ст. 167-

170 КПК 1961 р.). Це свідчить про те, що обшук та виїмка – різні слідчі дії, 

але, порядок провадження регламентувався однією ст. 170 КПК і був єдиним. 

Також було певним чином посилено порядок провадження обшуку: міг 

проводитися на основі вмотивованої постанови слідчого і лише із санкції 

прокурора. При провадженні виїмки санкція прокурора вимагалася лише у 

випадку, коли проводилася виїмка документів, що містили відомості, які 
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належали до категорії державної таємниці. Тобто такий порядок був 

передбачений у зв’язку з тим, що при провадженні обшуку особа піддається 

більш жорсткому обмеженню своїх прав та свобод, ніж при здійсненні 

виїмки, що й вимагало підкріплення додатковими гарантіями, в даному 

випадку – санкції прокурора. 

У КПК 1960 р. більш детально прописані об’єкти, які могли бути 

вилученими в ході провадження обшуку, – це знаряддя злочину, предмети та 

цінності, що здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, 

що можуть мати значення для справи, розшукувані особи, трупи (ст. 168). Як 

один із видів обшуку кримінальним процесуальним законом того часу 

виділявся особистий обшук, що проводився відповідно до ст.ст. 167-172 КПК 

1960 р.). У випадку ж затримання або при взятті особи під варту, або за 

наявності достатніх підстав уважати, що особа, яка знаходиться в 

приміщенні, або в іншому місці, в якому проводиться обшук, приховує при 

собі предмети або документи, що можуть мати значення для кримінальної 

справи, особистий обшук міг проводитися без винесення окремої постанови 

слідчим і санкції прокурора (ст. 172). 

Підведемо деякі підсумки дослідження історичних аспектів обшуку та 

виїмки в кримінальному судочинстві. Первинно виникнувши як розшукова 

дія, що визначалася як повальний обшук, набула поширення на практиці. 

Однак повальний обшук мав мало спільного з тим, що ми вкладаємо в дане 

поняття сьогодні. Уперше обшук та виїмка виступає як єдина слідча дія, що 

спрямована на пошук прихованих об’єктів, лише з моменту прийняття Зводу 

кримінальних законів. Даний правовий акт не містив чіткого розмежування 

обшуку і виїмки, де остання виступала лише результатом провадження 

обшуку. Статут кримінального судочинства закріплював подібну процедуру 

провадження обшуку та виїмки, при цьому особлива увага була приділена 

вже правам та свободам особи, яка піддавалася обшуку. 

Уперше більш чітке розмежування обшуку і виїмки як самостійних 

слідчих дій встановилося КПК УРСР 1960 р. Процедура їх провадження була 
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детально прописана в кримінально-процесуальному законі. Унаслідок цього з 

деякими змінами вона знайшла своє відображення в КПК 2012 р. 

Кримінально-процесуальний кодекс України був прийнятий 28 грудня 

1960 р. і діяв до листопада 2012 р. У КПК в редакції на 1 січня 1964 р. у главі 

16 вже зосереджено низку статей, що стосуються провадження обшуку та 

виїмки. Зокрема у ст. 178 «Підстави для проведення виїмки» та ст. 179 

«Обов’язковість видачі предметів і документів» зазначено, що виїмка 

проводиться у тих випадках, коли слідчий володіє точними даними, що 

предмети чи документи, що мають значення для справи, знаходяться у певної 

особи чи у певному місці. Виїмка проводиться за постановою слідчого. 

Виїмка документів, що складають державну таємницю, проводиться лише із 

санкції прокурора і у порядку, погодженому із керівником відповідної 

установи. Посадові особи та громадяни не вправі відмовитися пред’явити чи 

видати документи чи їх копії, а також інші предмети, які вимагає слідчий під 

час обшуку та виїмки. Видача і огляд документів, що містять дані, які є 

державною таємницею, проводяться з дотриманням правил, які забезпечують 

охорону державної таємниці. 

У даному акті закріплена відома модель підстав провадження виїмки: 

1) конкретність предметів, особи, місця, де вони сховані (ст. 178); 2) за 

вмотивованою постановою слідчого або з санкції прокурора і в порядку 

погодженому з керівником установи (документів, які містять державну, або 

банківську таємницю) 3) примусова виїмка із житла або іншого володіння 

особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді 118, с.274. 

Крім того, сформовано сумісну слідчу дію – обшук особи та виїмка у неї 

предметів, що мають значення для справи при «фізичному захопленні», 

«затриманні», та при «взятті під варту» (ч. 2 ст. 184). КПК 1960 р. чітко 

визначив механізм вилучення як результат обшуку та виїмки: 1) предмети та 

документи мають значення для справи; 2) вилучаються для забезпечувальної 

мети (цивільного позову, можливої конфіскації майна; 3) в обов'язковому 

порядку – предмети вилученні з цивільного обороту; 4) складається опис 
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вилучених предметів та документів (ст. 186). Існували норми, що 

регламентували умови провадження обшуку та виїмки в приміщеннях 

дипломатичних представництв: за погодження дипломатичного 

представника, що запитувалося через МЗС України і проводилося в 

присутності прокурора і представника МЗС України (ст. 182). Правові 

наслідки виїмки у вигляді долучених як речові докази регламентовані, з 

точки зору про речові докази (ст. 81), де вказувалися суб'єкти вирішення 

питання про речові докази (суд, прокурор, слідчий, орган дізнання), і всі 

спори про них вирішувалися у порядку цивільного провадження. Механізм 

правових наслідків вилучення предметів та документів підкріплювався 

зобов'язанням забезпечити відшкодування шкоди, спричиненої злочином і 

виконанням вироку в частині конфіскації майна (ст.ст. 29, 125), про що 

складалася постанова (ч. 2 ст. 125), і здійснювалося шляхом накладення 

арешту на вклади, цінності та інше майно (ст. 126). 

Процесуальні процедури, рівень правової регламентації процесуальних 

процедур, на нашу думку, був найбільш вдало вирішений саме в КПК 1960 р., 

у порівнянні з процесуальним законодавством країн СНД. Відповідно до 

самостійної глави 16 «Обшук та виїмка», в КПК 1960 р. був комплексно 

вирішений ряд найбільш суттєвих практичних проблем провадження виїмки: 

обов'язковість видачі предметів і документів (ст. 179); суб'єкти виїмки (ст. 

181); умови провадження виїмки в приміщеннях дипломатичних 

представництв (ст. 182); виїмка предметів в особи ( ст. 184). 

Історично в кримінально-процесуальному законодавстві сформувалися 

правові наслідки виїмки майна у вигляді таких процесуальних процедур: 

1) визнання вилученого майна речовими доказами; 2) визначені правила 

вилучення, зберігання, знищення, реалізації і повернення речових доказів; 

3) визначена процедура накладення арешту на майно з метою забезпечення 

відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої злочином; 4) необхідність 

накладення арешту на майно обґрунтовано метою виконання вироку в 

частині конфіскації майна.  
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Такий підхід українського законодавця знайшов свою підтримку і у 

працях вчених. Так, на думку Д.С. Карєва, виїмка є слідчою дією, яка 

проводиться з метою вилучення предметів і документів, що мають значення 

для справи, про які відомо, що вони є у володінні або користуванні якої-

небудь особи або установи. У тих випадках, коли особа, у якої повинна бути 

проведена виїмка, заперечує наявність у неї даного предмета, проводиться 

обшук. Виїмка може проводитися лише в тих випадках, коли слідчий має 

достатні підстави припускати, що в якому-небудь приміщенні або в якої-

небудь особи знаходяться предмети, що можуть мати значення для 

справи [69, с. 74]. Підтримував таку позицію і Е.М. Лівшиць, вказуючи, що в 

разі потреби вилучення визначених предметів і документів, що мають 

значення для справи, і якщо точно відомо, де й у кого вони знаходяться, 

слідчий проводить виїмку. Відмінність між обшуком і виїмкою, на думку 

зазначеного автора, полягає в тому, що при виїмці заздалегідь відоме місце 

знаходження шуканого предмета. Таким чином, дії слідчого зводяться 

звичайно до того, що він пропонує особі або керівникові установи видати 

визначений предмет, а у випадку відмови проводить примусове вилучення. 

Підставами для виїмки є встановлені при розслідуванні дані про наявність у 

конкретної особи або в тій або іншій організації визначених предметів, що 

можуть мати значення речових доказів, або документів, зміст яких має 

значення для справи. У деяких випадках виїмку оформляли не спеціальною 

постановою, а протоколом добровільної видачі. Така практика, на 

переконання Е.М. Лівшиця, не відповідає вимогам закону [89, с. 281], із чим 

ми погоджуємося.  

У практичній діяльності рідкісні випадки складання такого протоколу, 

особливо у ситуаціях, коли відсутні підстави для проведення вилучення або 

особа з власної ініціативи доставила до органу розслідування необхідні 

предмети чи документи. У середині 70-х років XX ст. у юридичній літературі 

характеристика виїмки практично не відрізнялася від сучасної 

характеристики тимчасового вилучення майна. Висловлюючи точку зору 
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абсолютної більшості науковців, ряд авторів визначав її як слідчу дію, що 

полягає у вилученні у фізичної чи юридичної особи певних предметів і 

документів, що мають значення для справи, коли точно відомо, де і в кого 

вони знаходяться. При виїмці дії слідчого направлені на вилучення предметів 

і документів, у яких відомі індивідуальні ознаки. Для проведення виїмки 

особливо важливо, що предмети і документи не потрібно шукати. Можна 

певною мірою погодитися з твердженням про те, що виїмка також 

проводилася з метою вилучення зразків для порівняльного дослідження, для 

забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна [156, с. 41]. 

Адже в чинному КПК України із цією метою передбачене провадження 

окремих процесуальних дій: одержання зразків для експертного дослідження 

та, відповідно, тимчасове вилучення майна з подальшим накладенням арешту 

на майно. 

У свою чергу І.П. Крилов зазначав, що виїмка – слідча дія, яка полягає 

у вилученні предметів, цінностей або документів, що знаходяться у володінні 

або користуванні конкретної особи або установи. Ефективність виїмки, як і 

обшуку, визначається насамперед її раптовістю. Це стосується всіх випадків 

виїмки. Однак, перш ніж прийняти рішення про проведення виїмки в тій чи 

іншій установі, організації або підприємстві, часто буває необхідно зробити 

попереднє ознайомлення з можливими об’єктами виїмки. Вилученню можуть 

бути піддані не тільки об’єкти, зазначені в постанові про проведення виїмки, 

але й інші предмети, що мають значення для розслідуваної справи. У 

подібних випадках виноситься додаткова постанова на місці виїмки. Якщо 

предмети і документи, згадані в постанові про проведення виїмки, 

добровільно не видані, слідчий робить їх примусове вилучення. Із цією 

метою він вправі розкрити замкнені сховища, не заподіюючи при цьому 

ушкоджень, не викликаних необхідністю. Якщо зазначених у постанові 

предметів або документів у передбачуваному місці не виявилося, слідчий 

після винесення відповідної постанови може провести обшук. У такий же 

спосіб слід діяти у випадках, коли добровільно видані не всі предмети і 
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документи, які мають значення для справи. Виїмка в цих випадках 

переходить в обшук, про проведення якого відразу виноситься постанова [88, 

с. 350-351]. 

Отже, виїмка як слідча дія пройшла тривалий шлях свого становлення. 

Про неї конкретно стало відомо з норм Статуту кримінального судочинства 

1864 р., однак вона розглядалася і врегульовувалася паралельно з обшуком, а 

не як самостійна слідча дія. Такий же підхід зберігся у КПК УСРР 1922 р., і 

лише в КПК УСРР 1927 р. законодавець почав розмежовувати виїмку і обшук 

як різні слідчі дії, але при цьому виїмка фактично розглядалася як складова 

частина обшуку. Лише у КПК від 28 грудня 1960 р., що набрав чинності 

1 квітня 1961 р., виїмка була визначена як самостійна слідча дія. До видів 

виїмки належали: 1) виїмка предметів і документів із нежитлового 

приміщення (ч. 2 ст. 178 КПК); 2) виїмка документів, що становлять 

державну та (або) банківську таємницю (ч. 3 ст. 178 КПК); 3) примусова 

виїмка із житла чи іншого володіння особи (ч. 4 ст. 178 КПК); 4) виїмка 

документа виконавчого провадження (ч. 4 ст. 178 КПК); 5) виїмка у 

приміщеннях, що їх займають дипломатичні представництва, а також у 

приміщеннях, де проживають члени дипломатичних представництв та їх 

сім’ї, які мають право дипломатичної недоторканності (ст. 182 КПК); 6) 

виїмка в особи предметів і документів (ст. 84 КПК); 7) виїмка 

кореспонденції, на яку накладено арешт (ст. 1871 КПК). Деякі види виїмки 

проводилися з дозволу суду. Із наведених положень можна зробити 

висновок, що значний період часу не існувало однозначного визначення 

виїмки як слідчої дії, науковці тлумачили її на власний розсуд, не 

враховуючи вимог існуючих нормативно-правових документів і лише 

кодифікація процесуального законодавства в Україні на початку 60-х років 

ХХ ст. частково усунула цю проблему [107, с. 303-307]. Але нова кодифікація 

кримінального процесуального законодавства в Україні знову ситуацію 

ускладнила.  
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Важливою віхою розвитку законодавчих норм про вилучення майна 

при проведенні огляду, обшуку, виїмки стало прийняття в 2012 році КПК 

України, у якому з’явилися нові поняття – тимчасове вилучення майна, 

тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходами державно-правового 

примусу.   

Виходячи із змісту норм чинного КПК України, доцільно припустити, 

що виїмка є прообразом існуючої на сьогоднішній день процесуальної дії - 

тимчасове вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді, що має місце 

при проведенні обшуку та під час тимчасового доступу до речей і 

документів. На користь цієї точки зору свідчать положення ст. 168 КПК 

України, в яких вилучення речей і документів (на підставі ухвали слідчого 

судді про тимчасовий доступ до них) названо виїмкою. До того ж у 

положеннях ч. 6 ст. 237 КПК України чітко зазначено, що тимчасово 

вилученим майном не є ті речі і документи, щодо яких прямо надано дозвіл 

на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. А відтак вилучення 

таких речей і документів має ознаки виїмки (наявність точних даних про їх 

місцезнаходження, передбачуваність, конкретизованість, попереднє 

винесення процесуального рішення). 

Проте, ці дві категорії мають суттєві відмінності. По-перше, відповідно 

до ст. 178 КПК 1960 р. виїмка проводилася у випадках, коли є точні дані, що 

предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної 

особи чи в певному місці. На відміну від цього, тимчасове вилучення майна 

згідно зі ст. 168, 236, 237 чинного КПК України здійснюється, коли точних 

даних про місцезнаходження відповідного майна немає (під час огляду, 

обшуку або затримання). По-друге, згідно зі ст. 168 чинного КПК України 

тимчасове вилучення майна не є самостійною процесуальною дією і 

застосовується виключно в межах огляду, обшуку або затримання. По-третє, 

якщо виїмка згідно зі  ст. 178 КПК 1960 р. проводилася за вмотивованою 

постановою слідчого або вмотивованою постановою судді, то тимчасове 

вилучення майна не передбачає попереднє винесення жодних постанов чи 

ухвал. По-четверте, виїмка згідно ст. 178 КПК 1960 р. мала цілком 
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передбачуваний характер, планувалася завчасно та, як правило, мала місце 

попередня вимога (пропозиція) з боку слідчого видати певні речі. Тоді як 

тимчасове вилучення майна є непередбачуваним, адже напевно невідомо про 

те, чи буде яке-небудь майно виявлено при проведенні обшуку, огляду або 

затримання. По-п’яте, при проведенні виїмки мала місце конкретизованість 

об’єктів виїмки, тоді як тимчасове вилучення майна не є конкретизованим. 

У багатьох країнах поняття «тимчасового вилучення майна» немає, але 

є поняття «конфіскація майна» 36, с. 57-65. В Україні ж концептуально 

закріплено ТВМ, але даний інститут не може бути ефективно реалізований в 

умовах сучасної української дійсності через нечітку сучасну регламентацію 

його законодавчими нормами. Зокрема, потребує відмежування тимчасове 

вилучення майна від інших форм відчуження майна, що можуть мати місце 

під час досудового розслідування. Тому, зважаючи на тривалу історію 

вилучення/відчуження майна, що передувала сучасному ТВМ, ураховуючи 

різні правові форми (види) вилучення майна, які закріплені в чинному КПК, 

зважаючи на принципи історизму, наслідування (спадкоємності) в праві, 

юридичної техніки, даний ЗЗКП потребує чіткого визначення його правової 

природи. 

Тимчасове вилучення майна є заходом забезпечення кримінального 

провадження в українському кримінальному процесуальному законодавстві, 

але воно має свої історичні передумови становлення як галузевого інституту 

кримінального процесуального права. Важливе значення для становлення 

зазначеного правового інституту та розвитку відповідних положень теорії 

кримінального процесу мають історико-правові аспекти застосування 

державного примусу у кримінальному провадженні в сукупності з 

відповідними процесуальними діями (обшуком, оглядом та виїмкою) його 

реалізації, проте потрібно враховувати, що на сьогоднішній день тимчасове 

вилучення майна у жодному разі не є слідчою (розшуковою) дією і 

застосовується виключно в межах окремих процесуальних дій (огляд, обшук, 

затримання). 
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1.3. Сутність та види тимчасово вилученого майна у 

кримінальному провадженні 

 

 

Частина 1 ст. 168 КПК визначає порядок тимчасового вилучення майна. 

Так тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в 

порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК. При цьому, особа, яка здійснила 

законне затримання зобов’язана одночасно з доставлянням затриманої особи 

до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй 

тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна 

засвідчується протоколом. Випадки здійснення законного затримання 

визначено у частині 2 ст. 207 КПК: 1) при вчиненні або замаху на вчинення 

кримінального правопорушення; 2) безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення чи під час безперервного переслідування 

особи, яка підозрюється у його вчиненні. За такої ситуації на такого 

громадянина покладається, за ч. 3 ст. 207 КПК, обов’язок негайно доставити 

затриману особу до уповноваженої службової особи або негайно повідомити 

уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження особи, 

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення 122, с. 52. У 

такому випадку на особу покладається й обов’язок здійснити ТВМ, що 

фактично надає громадянину права уповноваженої службової особи, 

водночас не наділяючи її спеціальною підготовкою чи реальним державно-

владними повноваженнями, що не може мати суттєвого значення у 

випадку,коли громадянин, який затримує особу повідомляє уповноважену 

службову особу про факт затримання і чекає виїзду такої особи 

(співробітників правоохоронних органів) на місці вчинення кримінального 

правопорушення. Але А.С. Нерсесян зауважує і про той факт, що сліди 

кримінального правопорушення часто є нестійкими, можуть бути легко 

знищені чи пошкоджені під зовнішнім впливом: затримання будь-якою 



72 

особою («пересічним громадянином») та при затриманні уповноваженою 

особою. Інакше виглядає ситуація, коли громадянин, який припинив 

кишенькову крадіжку чи вуличний грабіж,  доставляють підозрюваного до 

органів досудового слідства чи прокуратури самостійно. У таких випадках 

моральний обов’язок таких осіб – повернути викрадене майно власнику, а 

КПК вимагає здійснити тимчасове вилучення майна 122, с. 50-56. 

Неможливість одночасно із затриманням особи повернути речі та майно, що 

належать потерпілому або іншій особі на праві власності, пов’язана із тим, 

що тимчасове вилучення та арешт майна мають і іншу мету – забезпечення 

отримання та збереження речових доказів 169, с. 176.  

Недотримання норм КПК у цьому випадку, принаймні теоретично, як 

зазначає А.С. Нерсесян, може бути визнане правопорушенням, хоча чи буде 

воно суттєвим урозумінні кримінально-процесуального закону – питання 

відкрите і дискусійне 122, с. 50-56. Доречним буде також зауважити, що в 

положеннях статей 207 та 208 КПК жодним чином не згадується вилучення 

майна. 

Отже, затримати і вилучити майно може будь-хто, але факт вилучення 

засвідчується протоколом, складеним у порядку, передбаченому КПК 

уповноваженою особою, тобто в будь-якому випадку це: слідчий – службова 

особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює 

контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного 

бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 

Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах 

компетенції, передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове 

розслідування кримінальних правопорушень (п. 17 ч. 1 ст. 3, ст. 40 КПК); 

прокурор (ст. 36 КПК); керівник органу досудового розслідування (ст. 39 

КПК); співробітник оперативного підрозділу, під час виконання доручень 

слідчого, прокурора користується повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 41 КПК) 

[106]. 



73 

Таким чином, законодавство України встановлює три підстави 

тимчасового вилучення майна: 1) законне затримання особи; 2) обшук; 

3) огляд. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх 

здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол, копія якого надається 

особі, у якої вилучено майно, або її представнику. Після тимчасового 

вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити 

схоронність такого майна в порядку, установленому КМУ (ч. 4 ст. 168) [106].  

У свою чергу, зі змісту ст. 207-208 КПК можна зробити висновок, що 

затримання поділяється на дві групи: а) затримання будь-якою особою 

(«пересічним громадянином») та б) затримання уповноваженою особою. 

Означене зумовлює запитання: у чому власне «тимчасовість» ТВМ? За такої 

ситуації слід зауважити обов’язково й про поняття та правовий статус ТВМ, 

що визначено законодавцем, як ЗЗКП (ст.ст. 167-169 КПК), а також 

висловити сумнів щодо процесуального статусу даного ЗЗКП. 

У даному аспекті слід озвучити позицію Ю.М. Мирошниченко 

(визначає також окремі питання, які виникають при здійсненні вилучення 

майна під час обшуку чи огляду) щодо «вирішення питання про те, чи є 

майно, яке в той чи інший передбачений законом спосіб потрапило до 

уповноваженої службової особи органу досудового слідства, тимчасово 

вилученим, залежить від того, чи давався дозвіл на його вилучення слідчим 

суддею. Даний висновок цілком узгоджується з положенням ч. 1 ст. 167 КПК 

України про те, що майно вилучається до вирішення питання про його арешт 

або повернення [117, с. 311]. Тимчасовість зумовлюється відсутністю згоди 

слідчого судді на вилучення, що й викликає необхідність арешту тимчасово 

вилученого майна, аби перевірити законність його вилучення для 

забезпечення допустимості доказів» 116. Крім того, Ю.М. Мирошниченко 

вказує, що арешт тимчасово вилученого майна за ухвалою слідчого судді 

дозволяє «… перевірити законність його вилучення для забезпечення 

допустимості доказів», тобто урівнює вилучене майно з доказами 116. 
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Разом з тим, ми не можемо погодитись із даним твердженням із таких 

міркувань. Так процесуальною метою обшуку, згідно зі ст. 234 КПК, є 

виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також установлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб. Огляд також проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей щодо обставин учинення кримінального 

правопорушення.  

Натомість, основною метою тимчасового вилучення майна є:  

1) щодо предмета кримінального правопорушення – його повернення 

легальному власнику, а якщо цей предмет пов’язано з незаконним обігом – 

конфіскація і знищення;  

2) щодо коштів чи іншого майна, які призначалися 

(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального 

правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення 

кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, а також 

щодо майна (коштів), які одержані внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення, та (або) є доходами від них, а також майно, на яке їх було 

повністю або частково перетворено, – забезпечення інтересів держави при 

конфіскації майна, а також потерпілого (цивільного позивача) при 

відшкодуванні завданої кримінальним правопорушенням шкоди.  

Відтак, однозначну доказову функцію може виконувати лише одна 

група речей чи документів, що входять до тимчасово вилученого майна, – 

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя 

вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його 

сліди 122, с.52.  

Означене і вносить суперечність у розуміння правового статусу ТВМ. 

Наприклад, в Узагальненнях судової практики щодо розгляду слідчим 

суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального 
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провадження від 7 лютого 2014 р. 177 досить чітко простежується 

відповідна суперечність.  

В Узагальненнях (підпункт 2.5. «Тимчасовий доступ до речей і 

документів») указано, що застосуванням заходу забезпечення кримінального 

провадження органи досудового розслідування намагаються досягти мети, 

яка саме таким заходам не властива. Зокрема, це стосується випадків, коли в 

клопотанні порушується питання про тимчасовий доступ до речей і 

документів із метою збирання доказів. Так, клопотання слідчих в окремих 

випадках ґрунтуються на необхідності правомірного доступу та вилучення 

речей, які можуть бути речовими доказами. Проте, поза увагою слідчого, 

прокурора, слідчого судді залишається та обставина, що збирання доказів, 

також і речових, відбувається через інститут слідчих дій (зокрема, вилучення 

в ході огляду, проведення обшуку). У таких випадках неправильне розуміння 

органами досудового розслідування, слідчими суддями положень 

кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих 

дій заходом забезпечення кримінального провадження 177. Але ж, на наш 

погляд, законодавець сам і створив такі передумови, прикладом тому є як 

тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачає також вилучення, і 

ТВМ як ЗЗКП.  

Наприклад, слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя 

відмовив у задоволенні клопотання слідчого про надання доступу до 

документа форми № 1, що зберігається в СГІРФО Комунарського РВ ЗМУ 

ГУМВС України в Запорізькій обл., з метою ознайомитись із документом та 

зробити його копію. Відмова ґрунтується на тому, що чинне законодавство 

надає слідчому право одержувати безперешкодно і безоплатно від 

підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань 

громадян на письмовий запит відомості, необхідні у справах про злочин, що є 

в провадженні міліції. До того ж, територіальним органом ДМС у Запорізькій 

обл. є Управління ДМС у Запорізькій обл. Отже, слідчий просив надати 
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доступ до документів, які є у володінні органу, якого не існує (СГІРФО), що 

суперечить вимогам п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК. 

В Узагальненнях зазначено, що слідчим суддям необхідно враховувати, 

що згідно із ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування 

слідчий суддя 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 ЗЗКП. Крім того, відповідно 

до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на 

отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у 

конкретному кримінальному провадженні177. 

У зв'язку з означеним в Узагальненнях постає запитання: для чого 

вводилися ЗЗКП, якщо « … речі і документи могли би бути отримані шляхом 

проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження» 177? І наша позиція раціональна, тому що 

означене дозволить однією слідчою (розшуковою) дією досягти і 

процесуальної економії, і ефективності в розслідуванні, про що йтиметься 

далі. 

Крім того слід зазначити про досить умовний характер переліку майна, 

яке підлягає вилученню і яке зазначено в ухвалі слідчого судді на проведення 

обшуку житла чи іншого володіння особи. Як показує практика, суди 

обмежуються тим переліком речей або документів, що надається слідчим чи 

прокурором у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку, до 

чого додається : «… та інших речей і документів, які мають значення для 

досудового розслідування (для кримінального провадження). » 122, с.53. 

Уважаємо, що в такому режимі правової невизначеності вилученим може 

бути все. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1630#n1630
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1398#n1398
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2098#n2098


77 

Професор С.М. Смоков зауважує, що згідно з вимогами ч. 7 ст. 236, ч. 7 

ст. 237 КПК вилучені під час обшуку (також і особистого) або огляду речі та 

документи, що не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, 

уважаються тимчасово вилученим майном. При цьому закон не містить 

винятків щодо переліку такого майна залежно від того, чи належить воно 

підозрюваному. Тим більше, що при проведенні таких слідчих дій 

установити належність речі на місці або на наступний робочий день майже 

неможливо. Водночас, згідно із ч. 1 ст. 167 КПК, тимчасовим вилученням 

майна є фактичне позбавлення підозрюваного або інших осіб можливості 

володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до 

вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно з ч. 5 ст. 

171 КПК клопотання про арешт майна має бути подано не пізніше 

наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути 

негайно повернуто особі, у якої його вилучено 158, с. 110-115.  

З урахуванням цих положень КПК С.М. Смоков передбачає можливість 

тимчасового вилучення та накладення арешту на майно, яке є речовим 

доказом у провадженні, як належного підозрюваному, обвинуваченому, так й 

іншим особам. Особливо нам імпонує позиція вченого відносно того, що для 

забезпечення цивільного позову та конфіскації майна необхідно дозволити 

накладання арешту на все майно підозрюваного (обвинуваченого)158, 

с.115. На наш погляд, для забезпечення цивільного позову та конфіскації 

майна необхідно дозволити не накладання арешту на все майно, а саме 

вилучення всього майна підозрюваного (обвинуваченого).  

О.Ю. Татаров також указує на суперечливість порядку вирішення 

питань щодо майна, яке вилучено в процесі слідчої (розшукової) дії. Учений 

вказує на «…вирішення питань щодо майна, яке вилучено в процесі саме 

слідчої (розшукової) дії … » (тобто не в процесі ТВМ як ЗЗКП, а як С(Р)Д – 

Авт.), та не належить підозрюваному або особам, які в силу закону несуть 

цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, 

обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне 
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діяння. Тобто науковець ставить питання відносно процесуального порядку 

подальшого утримання у слідчого майна, яке не належить переліченим 

особам у ч. 1 ст. 170 КПК, а належить наприклад, свідкові, потерпілому, 

юридичній особі, та утримання такого майна необхідне для проведення 

певних процесуальних дій (експертиз) чи забезпечення його збереження 167, 

с. 182-187.  

Слід зауважити, що деякі слідчі обґрунтовують неприйняття рішення в 

порядку ст. 169 КПК щодо майна, вилученого в ході огляду місця події, 

посилаючись на визнання такого майна речовим доказом по кримінальному 

провадженню та необхідністю проведення судових експертиз 74, с. 111-115. 

Тому як варіант О.Ю. Татаров пропонує звертатися слідчому до слідчого 

судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до такого майна, 

однак воно має статус тимчасово вилученого майна, а в ст. 169 КПК чітко 

вказано, що таке майно повертається особі, в якої воно було вилучене, або ж 

на нього накладається арешт. Тож О.Ю. Татаров пропонує внести зміни в ч. 2 

ст. 168 та ч. 7 ст. 236 КПК, результатом яких вилучене під час огляду майно, 

яке належить підозрюваному, і далі б зберігало статус тимчасово вилученого 

майна і порядок його повернення чи накладення на нього арешту 

регулюватиметься главами 16 та 17 КПК. На майно ж, що належить іншим 

особам, не буде поширюватися статус тимчасово вилученого майна і буде 

можливість звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий 

доступ до нього, не порушуючи норм КПК 167, с.186.  

Зауважимо, що в Україні на сьогодні вже діє (крім положень ст. 100 

КПК) відповідний Порядок зберігання речових доказів стороною 

обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення 

витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово 

вилученого майна під час кримінального провадження (далі з текстом – 

Порядок), затверджене постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104 

134. Пункт 27 цього Порядку визначає, що схоронність тимчасово 

вилученого майна забезпечується згідно з пунктами 1–26 цього Порядку 



79 

(дані пункти регулюють питання зберігання, реалізації речових доказів) до 

повернення майна власнику у зв’язку з припиненням тимчасового вилучення 

майна або до постановлення слідчим суддею, судом ухвали про накладення 

арешту на майно 145. Отже, законодавець на нормативному рівні вже 

ототожнив поняття «речові докази» та «тимчасово вилучене майно».  

Зазначене не зовсім відповідає природі даних явищ, адже зберігання 

речових доказів покликане, у першу чергу, забезпечити їх доказову функцію 

– наявність на них слідів учинення кримінального правопорушення, у той час 

як зберігання тимчасово вилученого майна має забезпечити збереження ним 

своїх функціональних та (або) споживчих можливостей. Тому таке зберігання 

може бути спільним лише щодо речових доказів (вилученого майна), що є 

товаром.  

Слід зазначити, що в судовій практиці є достатньо випадків відмови 

щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Так у провадженні 

СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській обл. перебували 

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 

12012170490000503 від 11.12.2012 р. за ознаками кримінального 

правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КПК. Досудовим розслідуванням 

встановлено, що не встановлена особа в невстановлений період часу 

шахрайським шляхом заволоділа причепом марки «Lanaerst», шасі № YA8…, 

д/н ВН 2222 ХР, 2003 р.в., жовтого кольору, вартістю 184 000 грн., який 

належить громадянину Б. Із свідчень потерпілого Б. вбачається, що 

21.05.2015 р. він знайшов свій причеп марки «Lanaerst», на території 

автобусного парку Одеського філіалу ООО «Будмакс», але вже з іншими 

державними номерними знаками. 

Протоколом огляду місця події від 25.05.2015 р. в процесі провадження 

даної СРД на території вказаного автобусного парку слідчим відповідно до 

ст.ст. 104, 105, 106, 234, 237, 223 КПК в присутності понятих та за участю 

потерпілого Б., за участю в.о. директора філіалу проведеним оглядом було 

виявлено та тимчасово вилучено причеп марки «Lanaerst». Ураховуючи 



80 

положення п. 4 ч. 2 ст. 167, ч. 3 ст. 171 КПК, слідчий звернувся 26.05.2015 р. 

з клопотанням до слідчого судді Суворовського РС м. Одеса про накладення 

арешту на причеп марки «Lanaerst», який був тимчасово вилучений 

25.05.2015 р. в процесі провадження ОМП на території автобусного парку.  

28.05.2015 р. Суворовський РС м. Одеса (справа № 523/8083/15 к.) 93, 

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого, 

керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК, слідчий суддя постановив: у 

задоволенні клопотання слідчого відмовити. 

04.06.2015 р. Апеляційний суд Одеської обл., розглянувши у 

відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката Д. в інтересах 

потерпілого Б., на ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. 

Одеса (справа № 523/8083/15 к.) 96 від 28.05.2015 р., якою відмовлено в 

задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на причеп, 

керуючись ст.ст. 170-173, 309, 376, 392, 399, 405, 407, 422 КПК постановив: 

апеляційну скаргу адвоката Д. в інтересах потерпілого Б., задовольнити 

частково. Ухвалу слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеса 96 

від 28.05.2015 р., якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про 

накладення арешту на причеп марки «Lеnaerst», який був тимчасово 

вилучений 25.05.2015 р., скасувати і постановити нову ухвалу. Задовольнити 

клопотання слідчого та накласти арешт на причеп марки «Lanaerst», який був 

тимчасово вилучений 25.05.2015 р. Зобов’язати слідчого забезпечити 

зберігання вказаного майна відповідно до Інструкції про порядок вилучення, 

обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних 

провадженнях, цінностей та іншого майна органами досудового 

розслідування і суду. Ухвала оскарженню не підлягає 5.  

Лише після зазначеного, 05.06.2015 р. актом № 437-1 прийому 

затриманого транспортного засобу визначено затримання слідчим З., за 

участі потерпілого Б. та його адвоката Д. причепу марки «Lеnaerst». 

Затримання проведено згідно з ухвалою АС (ухвала від 04.06.2015 р. / Справа 

№ 11 – сс/ 785/764/ 15). Прийняв охоронець (майданчик № 1 м. Одеса, згідно 
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з договором № 1 від 23.02.2015 р. ОФДП МВС України). Здав слідчий за 

участі понятих Е. та І. 

Уважаємо, що недоліком у даній ситуації є те, що ще в процесі огляду 

місця події від 25.05.2015 р. слідчому слід було вказати в протоколі огляду 

місця події не лише, що «виявлене під час огляду вилучено…, опечатано та 

поставлено на зберігання за вказаною вище адресою, до вирішення питання 

по суті…». На наш погляд, ТВМ слід оформляти все-таки окремим 

протоколом, оскільки мета огляду інша – для виявлення та фіксації 

відомостей щодо обставин учинення кримінального правопорушення 

слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів (ч. 1 ст. 168 КПК, факт передання вилученого майна 

засвідчується протоколом, та ч. 3 ст. 168 КПК, слідчий, прокурор, інша 

уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового 

вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти 

відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, 

або її представнику; ст. 237 КПК). Якщо ж оформлення відбувається в межах 

протоколу конкретної СРД або НСРД, тоді передання майна крім протоколу 

конкретної процесуальної дії має засвідчуватися відповідним актом прийому-

передачі тимчасово вилученого майна (а не актом прийому затриманого 

транспортного засобу, як це має місце на практиці).  

Також потребують уваги строки ТВМ. Згідно із ч. 5 ст. 171 КПК, 

клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна має 

бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, 

інакше майно слід негайно повернути особі, у якої його вилучено.  

На підставі матеріалів практики вважаємо, що такий строк є 

неприпустимим, оскільки, не забезпечує всіх дій слідчого на визначення 

правового статусу власне такого майна в кримінальному провадженні. 

Наприклад, в ухвалі від 28.05.2015 р., винесеній районним судом (справа № 

523/8083/15 к.) 94, керуючись ст.ст. 131,132, 170-173 КПК, слідчий суддя 

постановив: відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення 
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арешту на причеп. Хоча власне майно (причеп) протоколом огляду місця 

події від 25.05.2015 р. було виявлено та тимчасово «… вилучено, опечатано 

та поставлено на зберігання за вказаною вище адресою, до вирішення 

питання по суті». А все відбулося лише 05.06.2015 р. актом № 437-1 прийому 

затриманого транспортного засобу, яким визначено затримання слідчим за 

участі потерпілого та його адвоката причепу марки «Lеnaerst». Затримання 

проведено згідно з ухвалою від 04.06.2015 р. (справа № 11 – сс/ 785/764/15) 

5. Отже, майно (причеп) з моменту огляду місця події від 25.05.2015 р., 

зберігалося до 05.06.2015 р., коли актом № 437-1 прийому затриманого 

транспортного засобу було визначено затримання причепа згідно з ухвалою 

апеляційного суду і лише тоді передано на майданчик № 1. Але ж весь цей 

час указане майно вважалося тимчасово вилученим. І таких прикладів більш 

ніж достатньо.  

За такий короткий період досить складно вирішити питання: чи 

належать вилучене майно до кримінального правопорушення, яке 

розслідується, і чи має воно відношення до інших правопорушень. Крім 

цього слідчому і прокурору водночас необхідно вирішувати питання про 

складення повідомлення про підозру, якщо особа затримана, підготовку 

клопотання про обрання затриманому запобіжного заходу, проведення інших 

слідчих дій. З метою вирішення даного питання, є слушною пропозиція 

О.Комарницької щодо необхідності внесення змін до ч. 5 ст. 171 КПК 

України в частині збільшення строку до трьох робочих днів [76,с.66] Також із 

цього приводу С. М. Смоков пропонує, як уважаємо з практичних позицій 

цілком доцільно, внести зміни до ч. 5 ст. 171 КПК в частині повернення 

тимчасово вилученого майна не на наступний робочий день, а протягом 

трьох днів із моменту його вилучення 158, с.115. 

На нашу думку, у випадку, коли майно вже буде вилученим, щоб 

визначити правовий статус «майна» в кримінальному провадженні, потрібен 

строк хоча б у 72 год., що у свою чергу не повинно мати прив’язки до 

процесуального статусу особи, в якої воно вилучається, адже об’єктом 
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вилучення виступає саме майно, що має значення для кримінального 

провадження. Слушною є пропозиція О.В. Верхогляд-Герасименко про те, 

що з метою забезпечення майнових прав особи, в якої тимчасово вилучено 

майно, уявляється за доцільне нормативно визначити строк повернення 

майна, процесуальний документ, яким фіксується факт його повернення (ним 

може бути відповідний протокол), а також особу, зобов’язану повернути 

вилучене майно. При поверненні майна не в повному обсязі, пошкодженого 

або при невиконанні обов’язку щодо його повернення особа, якій належить 

майно, повинна мати можливість звернутися до ефективного засобу захисту 

своїх інтересів 22, с.87. 

У зв’язку з чим пропонуємо частину 5 статті 171 КПК викласти у такій 

редакції: «Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого 

майна повинно бути подано не пізніше 72 годин після вилучення майна, 

інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено». 

Інститут ТВМ у кримінальному процесуальному законодавстві 

віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ст.ст. 131, 

132, 167-169 КПК), хоча сама дія має дуалістичну природу. А тому, 

положення КПК відносно ТВМ викликають ряд запитань щодо 

законодавчого врегулювання порядку вилучення майна в цілому, що є 

актуальним.  

Ураховуючи зазначене, можливість пошуку, виявлення, огляду, 

вилучення, зберігання, знищення, повернення, конфіскації майна, що має 

значення для кримінального провадження, повинне поширюватися на весь 

період досудового розслідування та судового розгляду, закінчуючи 

виконавчим провадженням. Окремими авторами [8,с.169] зазначається, що це 

є можливим лише в одному випадку: вилучення майна має бути виражене в 

слідчій (розшуковій) дії. Тоді залежно від специфіки вилученого майна та 

потреб досудового розслідування, що обґрунтовується слідчим або 

прокурором, слідчим суддею повинен визначатися строк проведення 

вилучення майна, що може становити до 72 год. (у невідкладних випадках 
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вилучення, про що далі зазначимо) та від 72 год. до двох місяців, якщо за 

результатами вилучення майна, як слідчої (розшукової) дії, не було отримано 

фактичних даних про злочин та осіб, що його вчинили, або таких фактичних 

даних недостатньо, але слідчий, прокурор уважають, що продовження 

строків слідчої (розшукової) дії сприятиме розкриттю та розслідуванню 

злочину, слідчий суддя може винести ухвалу про продовження строків 

проведення слідчої (розшукової) дії [8,с.170]. Тобто автоматично зазначене 

матиме своє поширення на вилучення майна, як на С(Р)Д, але вже не як ЗЗКП 

 ТВМ. 

Отже, спільною ознакою тимчасового вилучення майна, як заходу 

забезпечення кримінального провадження з іншими процесуальними 

заходами є також його поєднання із застосуванням примусу. За загальним 

правилом, законодавець відніс прийняття рішення про їх застосування до 

компетенції слідчого, прокурора, слідчого судді (на стадії досудового 

провадження) або суду (у судовому провадженні). Але навіть у даному 

випадку законодавець зауважив, що винятком є виклик слідчим, прокурором, 

порядок здійснення якого передбачено ст.ст. 133, 135,136, 137, 138, 139; 

ТВМ, передбачене ст.ст.167-169; законне затримання та затримання 

уповноваженою службовою особою, підстави та порядок яких встановлено 

ст.ст.207, 208 КПК 70. 

Зазначене зумовлює необхідність розгляду таких питань, що в межах 

даної роботи буде здійснено, виходячи з доцільної достатності, а саме:  

визначення конкретної процедури і дії, що має здійснити особа, яка не є 

уповноваженою для затримання правопорушника, але має на це право в силу 

ст. 207 КПК; відносно яких осіб, в процесуальному аспекті, можна провести 

вилучення майна; яке майно можна вилучати, які строки вилучення та строки 

накладення арешту на вилучене; які строки повернення; яка відповідальність 

слідчого та (або) прокурора за вилучення майна, що не матиме значення в 

кримінальному провадженні, зокрема майна, яке не належить підозрюваному 

для уникнення зловживання стороною обвинувачення своїми 
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процесуальними правами та тиску на свідків; яка відповідальність 

установлена для слідчого чи прокурора за несвоєчасне повернення тимчасово 

вилученого майна, безпідставне його неповернення, також і при направленні 

на експертизу за відсутності для цього процесуальної необхідності; як 

урегульовано питання «відкритого» списку речей і документів, вилучення 

яких санкціонується в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.  

Види тимчасово вилученого майна. Існування неоднозначності 

регулювання нормами КПК правового статусу майна, яке може бути 

тимчасово вилучене, але яке у визначеному КПК порядку не було 

арештоване ухвалою слідчого судді, часто призводить до певних труднощів у 

діяльності практичних працівників слідчих підрозділів, і як наслідок до 

незаконного обмеження прав осіб на майно у кримінальному провадженні. 

Так, у ч. 2 ст. 167 КПК України визначений перелік категорій майна, яке 

може бути тимчасово вилучено. Проаналізувавши практику застосування 

співробітниками слідчих підрозділів тимчасово вилученого майна, можна 

дійти висновку, що практичні працівники часто неправильно розуміють, що 

саме входить до змісту поняття «майна», і накладають арешт на всі 

матеріальні об’єкти. Така ситуація вказує на проблематику, яка існує на 

практиці.  

Схематичне уявлення про види майна, яке може бути тимчасово 

вилученим випливає з аналізу норм кримінального процесуального 

законодавства, де регламентуються підстави та порядок вилучення і 

перераховуються окремі види, як нам видається, з тим, щоб позначити 

особливості процедури їх вилучення. Законодавчі види вилучення майна 

різняться за рівнем правового регулювання. Отже, тимчасове вилучення 

майна допускається слідчим та прокурором, на підставах та в порядку, 

передбачених КПК, без судового рішення. Викладене дозволяє дійти 

висновку про те, що речі, документи, гроші, вилучені за ухвалою слідчого 

судді, не є такими, що вилучені тимчасово, навіть якщо вони відповідають 

критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України [106]. 
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Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України підстави застосування 

тимчасового вилучення майна включають такі складові: майно, підшукане, 

виготовлене, пристосоване чи використане як засоби чи знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди; майно 

призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його 

вчинення; майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з його незаконним обігом; майно одержане внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, у 

яке їх було повністю або частково перетворено[201, с.141]. 

Умовою застосування цього заходу є відповідність зазначеного майна, 

хоча б одному з критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України. 

Тимчасовому вилученню підлягає майно у вигляді речей, документів, 

грошей. Майно як тілесна річ є предметом матеріального світу. Майно як річ 

безтілесна: 1) має вартість, тобто грошове вираження; 2) за походженням має 

природну основу або є результатом діяльності людини; 3) має здатність до 

перетворення в тілесні речі в результаті діяльності людини; 4) може бути 

предметом правовідносин [50, с. 274]. При цьому згідно із ч. 1 ст. 190 ЦК 

України, майном як особливим об’єктом уважаються окрема річ, сукупність 

речей, а також майнові права та обов’язки [185]. Деякі автори обґрунтовують 

необхідність включення до категорії «майно» у розумінні КПК України таких 

складових, як майнові права, майнові обов’язки [147, с.85]. Так, аналізуючи 

положення  статті 167 та 170 КПК України, А.Е. Руденко доходить висновку, 

що перелік складових майна у ст.167 КПК України фактично є відкритим, 

оскільки законодавцем використане таке формулювання: «майно у вигляді 

речей, документів, грошей тощо». Крім того, ч. 3 ст.170 КПК України містить 

положення, що «арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, 

майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою 

або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права…». Таким 
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чином, автор приходить до висновку, що законодавець включив до поняття 

«майно», лише окремі з майнових прав: майнові права інтелектуальної 

власності, а також – корпоративні права. А отже, майно у розумінні КПК 

України включає: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної 

власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, 

цінні папери, корпоративні права. [152, с.86 ]. 

У зв’язку із цим важливого значення для подальшого дослідження 

механізму забезпечення майнових прав при ТВМ набуває вирішення питання 

щодо правового змісту даного поняття, з'ясування сутності понять «майно» 

та «майнові права».  

Процесуальні гарантії щодо майна закріплені в таких нормах КПК: ч. 1 

ст. 10, ч. 1, ч. 2 ст. 16, п. 12, ч. 3 ст. 42, . ч. 1 ст. 55, п. 5 ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 61,п. 

7 ч. 3641, п. 6 ч. 1 ст. 91, ст. 100, ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст.  128; п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 131; 

глава 16. «Тимчасове вилучення майна» (ст.ст. 167-169);глава 17. «Арешт 

майна» (ст.ст. 170-175); п. 7 ч. 1; п. 11 ч. 1 ст. 178, ч. 4; ч. 11 ст. 182, ч. 3 ст. 

233, ч. 1 ст. 234, ч. 4; ч. 7; ч. 9 ст. 236, ч. 7 ст. 237, п. 6 ч. 2 ст. 242, ч. 1 ст. 

2691, п. 1 ч. 1 ст. 303, п. 9 ст. 309, п. 12 ч. 1 ст. 368, п. 2 ч. 4 ст. 374, ч. 2 ст. 

378, п. 1 ч. 1 ст. 477, п. 7 ч. 1 ст.  505, п. 1 ч. 2 ст. 520, ч. 1 ст. 521, ч. 2 ст.549, 

ч. 4 ст. 552, п. 5 ч. 2 ст. 557, ч. ч. 1-7 ст. 568, ч. 1 ст. 603, п. 6 ч. 1 ст. 

606,Перехідні положення ч. 9. 

Частина 1 ст. 190 ЦК чітко встановлює зміст поняття «майно», під яким 

розуміється окрема річ, тобто предмет матеріального світу, щодо якого 

можуть виникати цивільні права й обов’язки, сукупність речей, а також 

майнові права й обов’язки. Майнові права визнаються речовими правами 

[185]. Стаття 139 ГК передбачає, що майном визнається сукупність речей та 

інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне 

визначення, виробляються чи використовуються в діяльності суб'єктів 

господарювання та відображаються в їхньому балансі або враховуються в 

інших передбачених законом формах обліку майна цих суб'єктів [45].  
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Статтею 3 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» визначено, що майном, яке може оцінюватися, 

уважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх 

невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні 

папери; нематеріальні активи, також і об'єкти права інтелектуальної 

власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності. Під майновими 

правами відповідно до цього закону слід розуміти будь-які права, що можуть 

оцінюватися, пов'язані з майном, відмінні від права власності, в тому числі 

права, які є складовими частинами права власності (права володіння, 

розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на 

провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права 

вимоги [143].  

Системний аналіз названих статей ЦК, ГК, ЗУ «Про оцінку майна, 

майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» дає підстави 

зробити висновок про розширення кола об’єктів цивільних прав, які можуть 

бути обмежені при застосуванні заходів процесуального примусу у сфері 

кримінального судочинства. Насамперед, це майнові права. Наприклад, ними 

можуть бути корпоративні права обвинуваченого (підозрюваного), якими 

відповідно до ст. 167 ГК визнаються майнові права особи, частка якої 

визначається в статутному фонді (майні) господарської організації, що 

включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською 

організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної 

організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також 

інші правомочності, передбачені законом та статутними документами. 

Майновими правами є і права особи в договорі про пайову участь у 

будівництві житла, унаслідок виконання зобов’язань, за яким особа набуває 

право власності на індивідуально визначену квартиру, будівлю тощо. Так, 

характеризуючи майнові права, І. В. Спасибо-Фатєєва звертає увагу на те, що 

за ЦК вони: а) входять до складу майна; б) за відсутності окремого 

визначення, як такі, виділяються право вимоги (ч. 2 ст. 191 ЦК); майнове 
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право, посвідчуване цінним папером (ч. 1 ст. 194 ЦК); майнові права 

інтелектуальної власності (ст. 424 ЦК) та ін.; в) тобто майновими є такі 

права, що мають економічний зміст, грошову оцінку, характеризуються 

невідчужуваністю і яких стосуються як речові (зокрема право власності), так 

і зобов’язальні права [160, с. 10]. 

Отже, за чинним законодавством майнові права виступають складовим 

елементом поняття «майно» та самостійним об’єктом діяльності щодо 

забезпечення прав у кримінальному провадженні. Слід вести мову про те, що 

вилучення майна полягає у виявленні, описі та вилученні майна й забороні 

користуватися ним особі, у чиєму володінні, користуванні та розпорядженні 

воно перебуває. Або зазначити, що зміст цього примусового заходу 

виражається в обмеженні прав власності (господарського відання або 

оперативного управління). При цьому завжди обмежується право 

розпорядження майном (заборона відчуження), а в деяких випадках − право 

користування майном (коли в результаті використання втрачаються корисні 

властивості речі, наприклад, якщо річ споживча). Якщо обмеження прав на 

розпорядження і користування не може забезпечити мети вилучення майна, 

тоді обмежується й право володіння − майно вилучається та зберігається до 

вироку суду. 

На нашу думку, слід враховувати, що тимчасово вилученими можуть 

бути не усі вищезазначені види майна. Зокрема, неможливо, наприклад,  

тимчасово вилучити нерухоме майно, майнові права інтелектуальної 

власності, корпоративні права. 

Під річчю слід розуміти предмети матеріального світу, щодо яких 

можуть виникати цивільні права та обов’язки (частина 1 ст. 179 Цивільного 

кодексу України) [185]. Тлумачний словник української мови термін «річ» 

визначає як одяг, білизна, предмети особистого користування і спеціального 

призначення; предмети, що належать кому-небудь; майно [126, с. 137]. 

Речами називають предмети матеріального світу, здатні задовольняти певні 
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потреби людини, при цьому головне, щоб людина могла панувати над цими 

предметами [11, с. 152].  

Згідно з ЦК України речі поділяються на: 

- нерухомі і рухомі – до нерухомих речей (нерухоме майно, 

нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на 

земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 

зміни їх призначення (наприклад, будинок); нерухомими речами також 

уважаються повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, 

космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній 

реєстрації; рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у 

просторі; 

- подільні і неподільні – подільною є річ, яку можна поділити без 

втрати її цільового призначення; неподільною є річ, яку не можна поділити 

без втрати її цільового призначення; 

- визначені індивідуальними або родовими ознаками – річ є 

визначеною індивідуальними ознаками, якщо вона наділена тільки їй 

властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, 

індивідуалізуючи її; річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має 

ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, 

мірою; 

- споживні та не споживні – споживною є річ, яка внаслідок 

одноразового її використання знищується або припиняє існувати у 

первісному вигляді; не споживною є річ, призначена для неодноразового 

використання, яка зберігає при цьому свій первісний вигляд протягом 

тривалого часу [185]. 

Термін «документ» походить від лат. documentum ‒ свідчення, доказ 

чого-небудь [197, с.622]. Документом називають все те, що використовується 

для реєстрації, передачі та збереження інформації про будь-який предмет. Це 

матеріальний вияв певного факту чи ідеї або матеріальне свідоцтво, на якому 

базуються при затвердженні факту чи ідеї. Подібно до того, як матеріальне 
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виробництво створює продукти, адміністративне управління створює 

документи, кількість яких безперервно зростає разом із зростанням 

матеріального виробництва [28, с. 287]. Узагальнюючи існуючі у юридичній 

літературі поняття «документ», треба зазначити, що наразі не сформовано 

єдиного загальноприйнятого визначення цього терміну. Одні вчені називають 

документами матеріальну форму відображення, поширення, використання і 

зберігання інформації, яка надає їй юридичної сили [203, с. 276], інші  

тільки письмові акти [51, с. 59]. На думку О. Кобилянського, документ  це 

матеріальний об’єкт з юридично значимою інформацією, закріпленою 

створеним людиною способом, використання якої як джерела доказів 

породжує правові наслідки [73, с. 34]. 

На міжнародному рівні загальним визнано визначення документа як 

записаної інформації, яка може бути використана як одиниця в 

документальному процесі [154, с. 313]. Таке визначення розроблене та 

затверджене Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) за участю 

Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій, Міжнародної федерації з 

документації, Міжнародної ради архівів, Міжнародної організації з 

інтелектуальної власності. 

Відповідно до частини 1 статті 99 КПК України, документом є 

спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об’єкт, 

який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення 

тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, 

що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно із 

частиною 2 цієї норми, до документів можуть належати: матеріали 

фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі 

електронні); матеріали, отримані внаслідок здійснення заходів, передбачених 

чинними міжнародними договорами, під час кримінального провадження; 

протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії інформації, на 

яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; 

матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих 
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осіб та груп осіб, зібрані оперативними підрозділами з дотриманням вимог 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 

Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного 

документа – його відображення, якому надається таке ж значення, як 

документу. Дублікат документа (документ, виготовлений таким же способом, 

як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа[104, 

с.121]. 

Гроші передбачені державою як платіжний засіб, обов’язковий до 

приймання за номінальною вартістю на всій території України. У чинному 

законодавстві під терміном «кошти» розуміють гроші у національній або 

іноземній валюті чи їх еквівалент [136] (тобто кошти, що містяться в 

акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин (смарт-

картках), оплачених путівках у будинки відпочинку, санаторії, турбази, 

пансіонати, в оплачених проїзних документах тощо) [140]. При цьому 

національною чи іноземною валютою вважаються грошові знаки у вигляді 

банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в 

обігу та є законним платіжним засобом на території України, на території 

відповідної іноземної держави. А також кошти на рахунках, у внесках в 

банківських та інших фінансових установах на території України, 

банківських та інших фінансових установах за межами України; платіжні 

документи та інші цінні папери (акції, облігації, бони, векселі (тратти), 

боргові розписки, акредитиви, чеки, ощадні книжки, інші фінансові та 

банківські  документи), виражені у валюті України чи в іноземній валюті або 

банківських металах [146]. Гроші існують у готівковій формі (формі 

грошових знаків) або у безготівковій формі (формі записів на рахунках у 

банках [144]. Частиною 2 статті 34 Закону України «Про Національний банк 

України» закріплено, що «готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових 

знаків – банкнот (паперових) і монет (металевих)» [142]. Гривня, як грошова 

одиниця України (національна валюта), є єдиним законним платіжним 

засобом в Україні, приймається усіма фізичними і юридичними особами без 
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будь-яких обмежень на всій території України для проведення переказів. 

[144, ст. 137]. При цьому з позиції цивільного права гроші належать до 

категорії речей, їм властиві ознаки родових, подільних і замінних речей [11, 

с. 152]. 

Узагальнюючи ці поняття, можна сказати, що при здійсненні 

тимчасового вилучення майна у вигляді речей, документів, грошей, можуть 

мати місце як матеріальні об’єкти зі збереженням інформації, так і 

«електронні носії інформації», на які поширюється особливий порядок 

тимчасового вилучення. Це поняття включає в себе матеріальні носії, зміст 

яких розкрито в Законі України «Про телекомунікації», Законі України «Про 

захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» та 

Кримінальному кодексі України та ін., що може мати доказове значення у 

кримінальному провадженні, а також гроші у готівковій формі (формі 

грошових знаків). 

Спеціальними ознаками, які виокремлюють із загалу майна у вигляді 

речей, документів, грошей саме те майно, яке може бути тимчасово 

вилученим, перераховані у частині 2 статті 167 КПК України. 

1. Майно підшукане, виготовлене, пристосоване чи використане як 

засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) 

зберегло на собі його сліди. 

Засоби вчинення кримінального правопорушення – це предмети 

матеріального світу, що застосовуються особою під час вчинення суспільно 

небезпечного діяння, а знаряддя кримінального правопорушення – це 

предмети, використовуючи які особа вчиняє фізичний вплив на матеріальні 

об’єкти [102, с. 125]. Вони поділяються на знаряддя та інші засоби вчинення 

злочину. Знаряддя – це предмети, використовуючи які особа вчиняє фізичний 

(як правило, руйнівний) вплив на матеріальні об’єкти (вогнепальна і холодна 

зброя, інструменти, транспортні засоби, пристрої, технічне устаткування 

тощо). До інших засобів учинення злочину (засоби у вузькому значенні 

слова) можуть бути віднесені підроблені документи, формений одяг та ін. 
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[97, с. 144–145]. При цьому, засоби вчинення злочину є факультативною 

ознакою об’єктивної сторони складу злочину. Однак якщо вони прямо 

вказані у диспозиції статті Особливої частини КК України або однозначно 

випливають з її змісту, то вони стають обов’язковою ознакою конкретного 

складу злочину і потребують обов’язкового встановлення. Застосування тих 

чи інших засобів істотно полегшує вчинення злочину, а в окремих випадках 

вчинення злочину без їх застосування є неможливим [20, с. 300]. Зокрема, 

знаряддями злочину у справах про злочини проти власності слід уважати 

предмети чи технічні засоби, які умисно використовувалися особою чи 

особами, у співучасті з якими було вчинено такий злочин. Транспортні 

засоби можуть бути визнані знаряддям злочину не лише тоді, коли вони 

використовувалися для безпосереднього заволодіння чужим майном, а й тоді, 

коли без їх використання вчинення злочину було неможливим чи надто 

складним (транспортування членів злочинної групи до місця вчинення 

злочину, перевезення викраденого майна з місця вчинення злочину 

тощо) [147]. Причому знаряддя вчинення злочину можуть виступати як 

ознака основного або кваліфікуючого складу, наприклад транспортні засоби 

в складі незаконного полювання (частина 2 статті 248 КК України), або ж 

навіть ознаками особливо кваліфікуючого складу (ч. 4 ст. 296 КК України 

[99]) [98, с. 145]. 

Під знаряддям злочину у науковій літературі розуміють будь-який 

предмет, який був використаний злочинцем при вчиненні злочину та яким 

безпосередньо заподіюється або може бути заподіяна істотна шкода [100, с. 

405].  Засобами вчинення злочину вважаються речі матеріального світу, які 

полегшують вчинення злочину, проте якими безпосередньо не заподіюється 

істотна шкода об’єкту, який охороняється кримінально-правовими засобами 

[46, с. 245]. 

Стосовно майна, яке зберегло на собі сліди кримінального 

правопорушення, слід зазначити, що у криміналістичній літературі в якості 

слідів у широкому сенсі розуміється відображення у свідомості людей, 
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матеріальні сліди людини, окремих предметів, сліди тварин, сліди речовин, 

технологічних процесів і т. п. [75, с. 18]. Сліди злочину є результатом 

матеріальної зміни первісної обстановки внаслідок вчинення злочину. Сліди 

злочину у вузькому значенні – це матеріальні сліди, які відображають 

зовнішню будову взаємодіючих об’єктів [199, с. 23]. 

Щодо вилучення слідів злочину окремо слід зупинитися на твердженні 

деяких слідчих та прокурорів про те, що вилученню та подальшому арешту 

підлягають усі сліди кримінального правопорушення або всі без винятку 

предмети, на яких вони збереглися. Так, більшість проанкетованих 

респондентів, 917 осіб (69,52 % від загальної кількості опитаних) уважають, 

що подальшому арешту підлягають усі вилучені під час огляду (обшуку) речі 

або майно, якщо дозвіл на їх вилучення прямо не передбачений в ухвалі 

слідчого судді. На думку 633 респондентів (48,02 %) - речі та документи,  які 

вилучені законом з обігу, але містять на собі сліди кримінального 

правопорушення, визнаються ними в якості речових доказів та не 

потребують подальшого звернення до слідчого судді для накладення арешту. 

Таким чином, проведене анкетування дозволяє дійти висновку, що 

практичними працівниками не враховується та обставина, що не всі 

матеріальні об’єкти які мають доказове значення є майном, а отже, лише ті з 

них, які належать до категорії майна, мають бути або піддані арешту.  

Дійсно, згідно із ч.7 ст.237 КПК «вилучені речі та документи, що не 

відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, уважаються 

тимчасово вилученим майном» (залежить від того, чи давався дозвіл на його 

вилучення слідчим суддею), яке, за змістом ст.ст. 167, 169 КПК, має бути або 

арештованим, або повернутим особі, в якої воно вилучене. Проте в наведених 

нормах ідеться про речі, а згідно зі ст. 179 ЦК «річчю є предмет 

матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 

обов’язки». Не можуть бути визнані речами предмети матеріального світу, 

які не наділені корисними властивостями. Звісно, під час огляду можуть 

вилучатися будь-які предмети, що мають значення для кримінального 
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провадження, зокрема й сліди та предмети, на яких вони залишилися. Перші 

з них (сліди), поза всяким сумнівом, не є речами, останні – не  стають ними 

автоматично, оскільки не завжди мають юридичні ознаки речі, а отже, не 

можуть уважатися тимчасово вилученими й піддаватися арешту[27, с. 165]. 

У цьому аспекті ми поділяємо думку Ю.М. Мирошниченко, яка 

зазначає, що сліди злочину як матеріальні об’єкти є речовими доказами, вони 

не мають споживчої цінності та у зв’язку із цим не можуть бути визначені як 

речі. Тому, на думку автора, щодо матеріальних об’єктів, які вилучають під 

час огляду або обшуку та мають доказове значення, слід виходити з того, що 

не всі вони є речами. Отже, ті з них, які належать до речей, мають бути або 

піддані арешту (за відсутності дозволу слідчого судді на вилучення), або 

повернені власникам, а ті, що не мають відповідних ознак речі, – постановою 

слідчого (прокурора) залучені до провадження як речові докази [115 ]. 

До того ж ми погоджуємося із зауваженнями В.І.Галаган та 

Н.С.Моргун про те, що чинний порядок, згідно з яким для визнання 

вилученого об’єкта речовим доказом необхідно, щоб цей об’єкт ще до 

проведення обшуку належав до переліку, щодо якого судом прямо надано 

дозвіл на їх відшукання, або ж на нього було накладено арешт,  не здатний 

вирішити всі практичні питання. Оскільки в статтях 167, 169 КПК, як і в 

частині 2 статті 170 КПК, частині 7 статті 237 КПК, ідеться саме про «речі», а 

загальновизнаними в теорії цивільного права ознаками речі є її властивість 

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. Тому вилучені сліди злочину 

або предмети зі слідами, навіть якщо вони є обмеженим або вилученим з 

обігу і є речовим доказом у кримінальному провадженні, не можуть 

уважатися тимчасово вилученими та піддаватися арешту[26, с. 23]. Тому 

повною мірою пропонуємо погодитися з висловленою вказаними авторами 

пропозицією щодо внесення відповідних змін до частини 7 статті 236 та 

частини 7 статті 237 КПК, що вилучені речі й документи, які не належать до 
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предметів, що вилучені законом з обігу, або до речових доказів відповідно до 

частини 1 статті 98 цього Кодексу, уважаються тимчасово вилученим 

майном». Уважаємо, що з метою однозначного регулювання питання щодо 

вилучення у кримінальному провадженні майна, яке є обмеженим або 

вилученим з обігу та є речовим доказом у справі необхідно внести відповідні 

зміни до статті 167 КПК України, доповнивши частиною третьою такого 

змісту: «тимчасово вилученим майном не вважаються предмети, які 

вилучені законом з обігу, речі та документи, які входять до переліку, щодо 

якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення 

обшуку та вилучення майна, а також об’єкти, які мають нематеріальний 

характер або не є майном у значенні ст. 190 Цивільного кодексу України». 

2. Майно призначалося (використовувалося) для схиляння особи до 

вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди 

за його вчинення. 

Схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення у 

контексті статті 27 КК України розглядається як співучасть у злочині, а саме 

– підбурювання до вчинення злочину [99]. Це означає, що підбурювач 

викликає у виконавця або в інших співучасників бажання і рішучість 

учинити злочин, тобто викликає (породжує) у співучасників умисел на 

вчинення злочину [97, с. 217]. Очевидним є, що майно може бути 

застосованим лише у одному випадку схиляння до вчинення злочину – 

підкупу. Підкуп – це надання або обіцянка надання особі матеріальної 

(надання грошей або майна, передача чи збереження прав на майно, 

звільнення від майнових зобов’язань) або іншої (допомога в 

працевлаштуванні, отриманні освіти, вирішення життєвих проблем, 

звільнення від кримінальної відповідальності тощо) вигоди у разі вчинення 

нею злочину. Крім того, підбурювач може впливати на виконавця не тільки 

шляхом передачі особі тих або інших матеріальних цінностей, але і шляхом 

обіцянки матеріальної вигоди від вчинення злочину. Вигода також може 
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полягати і в самому вчиненні злочину (наприклад, позбутися 

непрацездатного члена родини; чоловіка, що регулярно бив дружину і т. п.). 

Винагорода за вчинення кримінального правопорушення – це гроші, 

цінності та інші речі, надані особі з метою схилити її до його вчинення [119, 

с. 143]. 

3. Майно є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з його незаконним обігом. 

Предметом злочину вважається будь-яка річ матеріального світу, з 

певними ознаками якої кримінальний закон пов’язує наявність в діях особи 

конкретного складу злочину. Це стосується далеко не всіх випадків, а лише 

тих, де на предмет злочину вказується безпосередньо в диспозиції статті 

кримінального закону [168, с. 47-48]. Предмет злочину необхідно відрізняти 

від знарядь і засобів учинення злочину. Якщо предмет злочину – це те, 

посягаючи на що особа заподіює шкоду об’єкту злочину, то знаряддя та 

засоби – це ті предмети, які використовуються нею для виконання 

об’єктивної сторони складу злочину [113]. 

4. Майно одержане внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке його було 

повністю або частково перетворено. Однак, ознак, які дозволяють 

відмежувати таке майно від предмету кримінального правопорушення, 

чинний КПК України не містить, як самого визначення «майно одержане 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення» [152,с.96]. 

Речі, документи, здобуті в результаті вчинення кримінального 

правопорушення або на які воно було спрямоване, – це об’єкти такого 

правопорушення. До такого майна належить не тільки те, що було отримане 

злочинним шляхом, а й те майно, що було придбане на гроші, отримані 

внаслідок злочинних дій (придбане на вкрадені гроші, одержані від реалізації 

викраденого тощо) [173, с. 30]. Доходи від набутих у результаті вчинення 

кримінального правопорушення речей, грошей – це все те, що набуто від 

реалізації майна, отриманого злочинним шляхом [102, с. 125]. 
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Під цінностями, набутими злочинним шляхом, розуміємо будь-яке 

майно, що має певну вартість, також і вироби із золота, срібла, платини, 

сплавів дорогоцінних металів, вироби з коштовних каменів, цінні папери, 

витвори мистецтва, антикварні предмети, будинок, автомашини, меблі тощо, 

придбані на гроші, отримані в результаті вчинення злочину або за рахунок 

реалізації майна, здобутого злочинним шляхом[96, с. 325]. Подібні об'єкти 

підлягають вилученню в будь-якому випадку розслідування злочинів, коли є 

докази, що виявлені гроші і цінності, набуті злочинним шляхом. Такі докази, 

зокрема, повинні спростовувати всяке інше походження цих грошей і 

цінностей (наприклад, установлювати їх явну невідповідність легальним 

доходам). По вивчених нами кримінальних провадженнях вилучення грошей 

і інших цінностей, набутих злочинним шляхом, траплялось у 8,4 % випадків. 

Гроші й інші цінності, набуті злочинним шляхом, визнаються речовим 

доказом у кримінальному провадженні, а при розгляді за вироком суду 

підлягають зверненню в дохід держави. 

Із урахуванням викладеного можна визначити, що чинним КПК 

України характеристика майна, яке може бути тимчасово вилученим, не має 

чіткого визначення, однак воно має відповідати обов’язковим ознакам 

визначеним у ч.2 ст.167 КПК. 

Тимчасове вилучення майна має проводитися за наявності законних 

підстав та оформлюватися протоколом відповідної процесуальної дії. 

Проведене дослідження протоколів вилучення майна показало, що 

учасниками вилучення, крім слідчого і понятих, були: особа, у якої 

вилучається предмет або документи (68%), адвокати (17%), фахівці (15%). У 

протоколах необхідно точно описувати всі предмети, документи, їхні 

характерні особливості. Найбільш типові недоліки при складанні протоколів 

обшуків і вилучення майна, з якими варто погодитися: 1) відсутність дати 

складання, часу його початку або закінчення  9%, складання протоколів без 

відповідних підстав  28%, виклад протоколу надмірно стисло, без опису 

ознак об'єктів, що вилучаються,  29%,, відсутність підписи всіх учасників 
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вилучення  18%, відсутність дати і підпису особи, якій вручена копія 

протоколу вилучення  16%. 

При вивченні протоколів нам також довелося побачити ряд 

аналогічних недоліків. Так у кримінальній справі за обвинуваченням гр. Ш. в 

перевищенні посадових повноважень – було вилучено ряд документів, але в 

протоколі вони не вказані  коробка № 1, коробка № 2, про що була складена 

скарга адвоката 95. 

Так у кримінальній справі гр. С. в ході судового слідства стороною 

обвинувачення оголошувалися матеріали кримінальної справи в 10-ти томах, 

при цьому оголошувалися п`ятнадцять протоколів вилучення та обшуків, в 

ході яких вилучено 1480 оригіналів документів юридичних осіб, що свідчать 

про цивільно-правові відносини між юридичними особами  договори, 

установчі документи, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні та 

інші фінансові документи, але при цьому, немає відомостей про припинення 

діяльності будь-яких перерахованих у матеріалах кримінальної справи 

підприємств, діяльність яких була б визнана незаконною 93. 

Виходячи з усього вищевикладеного, зокрема й визначених вище ознак 

тимчасового вилучення майна, маємо навести визначення цього заходу 

забезпечення кримінального провадження. Тимчасове вилучення майна – це 

процесуальна дія, що здійснюється слідчим, прокурором без судового 

рішення в межах окремих слідчих (розшукових) дій (огляд, обшук) та заходів 

забезпечення кримінального провадження (затримання), та полягає у 

примусовому позбавленні підозрюваного або осіб, у володінні яких 

перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

Тимчасове вилучення майна слід відмежовувати від вилучення майна в 

ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді. У такому разі 

вилучення майна на підставі ухвали слідчого судді не передбачає подальшого 

вирішення питання про арешт такого майна, оскільки дозвіл на його 
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вилучення вже надавався слідчим суддею під час розгляду клопотання про 

проведення обшуку. 

Таким чином, вилученим під час проведення відповідних 

процесуальних дій може бути лише те майно, що має матеріальний характер, 

тобто речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, 

що вони мають ознаки, передбаченіч. 2 ст. 167 КПК України. Не дивлячись 

на те, що майнові права та обов’язки відповідно до ст. 190 Цивільного 

кодексу України є складовою поняття «майно», вони апріорі не можуть бути 

вилученими у межах кримінального провадження об’єктами, адже мають 

нематеріальний характер.  

 

Висновки до першого розділу 

 

1. Теоретичні положення, що сформульовані у наукових працях 

вітчизняних вчених-процесуалістів, лише частково розкривають науково-

прикладну проблему тимчасового вилучення майна та переважно є 

недостатньо обґрунтованими, суперечливими й потребують додаткового 

вивчення у межах комплексного дослідження, проте вони є теоретичним 

підґрунтям для системного розкриття питань сутності та видів тимчасового 

вилучення майна, правових підстав, процесуальних форм та організаційних 

засад тимчасового вилучення майна, а також перспектив тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні. 

2. Тимчасове вилучення майна є відносно новим заходом забезпечення 

кримінального провадження в українському кримінальному процесуальному 

законодавстві, але воно має свої історичні передумови становлення як 

галузевого інституту кримінального процесуального права. Важливе 

значення для становлення зазначеного правового інституту та розвитку 

відповідних положень теорії кримінального процесу мають історико-правові 

аспекти застосування державного примусу у кримінальному провадженні в 

сукупності з відповідними процесуальними діями (обшуком, оглядом та 
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виїмкою) його реалізації, проте потрібно враховувати, що на сьогоднішній 

день тимчасове вилучення майна у жодному разі не є слідчою (розшуковою) 

дією і застосовується виключно в межах окремих процесуальних дій (огляд, 

обшук, затримання). 

Виїмку, яка була визначена КПК України 1960 р. як слідча дія,  можна 

вважати прообразом тимчасового вилучення майна, однак ці дві категорії 

мають суттєві відмінності. По-перше, відповідно до ст. 178 КПК 1960 р. 

виїмка проводилася у випадках, коли є точні дані, що предмети чи 

документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в 

певному місці. На відміну від цього, тимчасове вилучення майна згідно зі 

ст.ст. 168, 236, 237 чинного КПК України здійснюється, коли точних даних 

про місцезнаходження відповідного майна немає (під час огляду, обшуку або 

затримання). По-друге, згідно ст. 168 чинного КПК України тимчасове 

вилучення майна не є самостійною процесуальною дією і застосовується 

виключно в межах огляду, обшуку або затримання. По-третє, якщо виїмка 

згідно зі ст. 178 КПК 1960 р. проводилася за вмотивованою постановою 

слідчого або вмотивованою постановою судді, то тимчасове вилучення майна 

не передбачає попереднє винесення жодних постанов чи ухвал. По-четверте, 

виїмка згідно зі ст. 178 КПК 1960 р. мала цілком передбачуваний характер, 

планувалася завчасно та, як правило, мала місце попередня вимога 

(пропозиція) з боку слідчого видати певні речі. Тоді як тимчасове вилучення 

майна є непередбачуваним, адже напевно невідомо про те, чи буде яке-

небудь майно виявлено при проведенні обшуку, огляду або затримання. По-

п’яте, при проведенні виїмки мала місце конкретизованість об’єктів виїмки, 

тоді як тимчасове вилучення майна не є конкретизованим. 

3. Тимчасове вилучення майна – це захід забезпечення кримінального 

провадження та процесуальна дія, що здійснюється слідчим, прокурором без 

судового рішення в межах окремих слідчих (розшукових) дій (огляд, обшук) 

та заходів забезпечення кримінального провадження (затримання), та полягає 

у примусовому позбавленні підозрюваного або осіб, у володінні яких 
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перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

Аби привести у відповідність букву закону з його дійсним змістом, 

який вбачається в тому, що майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч.2 

ст. 167 КПК, повинно вилучатися незалежно від того, хто є його власником, 

чи має підозрюваний або інша особа (в його чи у власних інтересах) реальну 

можливість ним розпорядитися та чи належить воно підозрюваному або 

іншій особі на час вилучення в ч. 1 ст. 167 КПК слово «підозрюваного» 

доцільно замінити словом «особи» 

4. Тимчасове вилучення майна на досудовому розслідуванні 

здійснюється без винесення окремої ухвали слідчого судді (власне тимчасове 

вилучення майна). Тимчасове вилучення майна при проведенні обшуку на 

підставі ухвали слідчого судді, не передбачає подальшого вирішення питання 

про арешт такого майна, оскільки дозвіл на його вилучення вже надавався 

слідчим суддею під час розгляду клопотання про проведення обшуку. 

З метою забезпечення визначення правового статусу тимчасового 

вилученого майна без ухвали слідчого судді та вирішення питання щодо 

можливого накладення арешту на таке майно пропонуємо частину 5 статті 

171 КПК викласти у такій редакції: «Клопотання слідчого, прокурора про 

арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше 72 годин 

після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його 

було вилучено». 

5.Правову форму тимчасового вилучення майна можна визначити, як 

встановлену законом індивідуальну сукупність фактичних та юридичних 

елементів, які визначаються відповідно до ситуації вилучення, що склалась і 

міри допустимого ступеня втручання в особисте життя громадян, 

призначених для ефективного пошуку та отримання об'єктів (майна), що 

мають значення для встановлення фактичних обставин (кримінального) 

провадження, і застосовуються уповноваженими посадовими особами 
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правоохоронних органів (суб'єктами пошуково-пізнавальної діяльності) при 

наявності встановлених у законі (КПК) умов. 

З метою однозначного регулювання питання щодо вилучення у 

кримінальному провадженні майна, яке є обмеженим або вилученим з обігу 

та є речовим доказом у справі необхідно внести відповідні зміни до статті 

167 КПК України, доповнивши частиною третьою такого змісту: «тимчасово 

вилученим майном не вважаються предмети, які вилучені законом з обігу, 

речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл 

на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та вилучення 

майна, а також об’єкти, які мають нематеріальний характер або не є майном у 

значенні ст. 190 Цивільного кодексу України». 
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РОЗДІЛ 2 

 ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ТИМЧАСОВОГО 

ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

2.1. Правові підстави та типові ситуації тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні 

 

 

Розгляд підстав тимчасового вилучення майна у кримінальному 

провадженні органічно пов’язаний з тими типовими ситуаціями, що 

виникають у діяльності органів досудового розслідування. Проаналізувавши 

положення КПК України відносно ситуацій, пов’язаних із вилученням майна 

спостерігаємо, що законодавець вживає різноманітні терміни, які пов'язанні з 

«вилученням», «вилученням майна», «тимчасовим вилученням майна», адже 

зустрічаємо такі терміни: «тимчасове» трапляється в КПК України 25 разів, 

«вилучення» - 28 разів; «отримання» - 90 разів; «здобуття» - 5 разів; 

«повернення» - 35 разів; «передання» - 94 рази; «одержання» - 21 раз; 

«витребування» - 14 раз; «виїмка» - 6 разів; «надання» - 3 рази; «вилучення 

майна» - 8 разів (ст.ст. 168, 169, 171, 520) 101. Вищезазначене певною 

мірою ускладнює визначення змісту діяльності правоохоронних органів у 

питанні реалізації тимчасового вилучення майна, що має значення для 

кримінального провадження, як заходу державно-правового (кримінального 

процесуального) примусу 42, с. 147-153.  

Разом із тим, ураховуючи повторюваність окремих елементів у 

діяльності правоохоронних органів України, особливо в різних випадках 

вилучення майна, слід зауважити, що законодавець безпідставно розширює 

термінологію, порушуючи відповідні вимоги юридичної техніки, оскільки, 

незважаючи на всі особливості «вилучення», у кримінальному провадженні, 

іменник «вилучення» походить від дієслова «вилучити», який тлумачиться як 
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«виключити, усунути що-небудь з тієї чи іншої сфери (із обороту, з 

продажу)» 125. Іменник «здобуття», «отримання» походить від дієслова 

«отримати», одне зі значень якого – взяти, придбати те, що надається, 

пропонується або розшукується» 204,с.615.  

Наведені визначення не дають наочного розмежування термінів 

«отримання», повернення», «здобуття», «вилучення», «передання», 

«одержання», «виїмка», «зняття», «надання». Але якщо взяти за основу 

базові – «вилучення» і «отримання» / «здобуття»  в обох випадках ідеться 

про придбання/набуття суб'єктом якихось певних об'єктів. Проте реальний 

зміст, що вкладається в ці терміни, не ідентичний. Ми спостерігаємо їх 

розмежування залежно від того, кому належить ініціатива в отриманні 

об'єкта – передаючому його суб'єктові або одержувачу відповідної речі, 

майна і т.п. Вилучення – це виключення об'єкта з володіння його власника за 

ініціативою суб'єкта, що набуває його; при здобутті/отримані ж об'єкта 

ініціатива в тому належить не суб'єктові, що отримує, а тому, з володіння 

якого цей об'єкт виключається, вилучається. Таким чином, терміни 

«вилучення» і «здобуття» / «отримання» схожі – обидва позначають перехід 

конкретного об'єкта з володіння одного суб'єкта до іншого; відмінність їх 

полягає у тому, кому належить ініціатива в такому процесі – суб'єктові, що 

набуває об'єкт або ж суб’єкт, що позбавляється його.  

Кожна процесуальна дія, а тим більше ТВМ, що забезпечується 

державним примусом, має проводитись виключно за наявності певних 

підстав. Саме встановлення підстав провадження процесуальних дій обмежує 

суб’єктивний підхід до прийняття рішення про їх проведення, забезпечує 

перевірку їх законності та обґрунтованості [31, с. 502].  

Слід зауважити, що в науковій літературі питання підстав застосування 

тимчасового вилучення майна досліджено недостатньо. Так, окремі аспекти 

ТВМ простежено у роботах І.В. Гловюк [33,с.521], Н.С. Моргун [120,с.319] 

при дослідженні проблематики підстав застосування такого процесуального 

заходу забезпечення як арешт, науковцями висловлюються різні точки зору. 
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З етимологічної точки зору,  під підставою слід розуміти сукупність 

передбачених правом обставин, умов, фактів і передумов, що забезпечують 

настання юридичних наслідків» [203, с, 552]. Щодо поняття підстав 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження,то КПК 

України загальними підставами для застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження визначає: існування обґрунтованої підозри щодо 

вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може 

бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий 

ступінь втручання у права і свободи особи, про який говориться у клопотанні 

слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого 

слідчий, прокурор звертається із клопотанням [106]. Доречно відмітити, що 

при дослідженні підстав тимчасового вилучення майна слід враховувати, що 

поняття «підстави» і «умови» застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження мають різне значення. При цьому чинний КПК 

України не в усіх випадках чітко розділяє підстави застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження (те, що має бути в наявності на 

момент початку заходу) і умови їх проведення (те, що має бути забезпечено 

під час проведення заходу) [152, с.68]. Головна відмінність підстав від умов 

полягає в тому, що підстави спонукають правозастосовника до дії та свідчать 

про її необхідність, умови ж забезпечують врахування ним найбільш 

істотних, визначених у законі факторів, які свідчать про доцільність 

здійснення процесуальної дії [23, с. 65]. Як зазначає, С. А. Шейфер, підстави 

– це умови, за яких можливе проведення слідчої дії і які поділяються на 

фактичні і формально-правові [196, с. 22]. У такому випадку фактичними 

підставами тимчасового вилучення майна є достатня сукупність даних, яка 

згідно із законом підтверджує необхідність вжиття даного заходу 

забезпечення кримінального провадження, а саме: 1) під час обшуку або 

огляду формується сукупність фактичних даних, що вказують на те, що у 

володінні підозрюваного/інших осіб, перебуває зазначене у ч. 2 ст. 168 КПК 
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майно; 2) при затриманні особи в порядку, передбаченому статтями 207, 208 

КПК України. 

Умови ж застосування тимчасового вилучення майна включають 

складові, що визначають значення такого майна для кримінального 

провадження та відповідність зазначеного майна, хоча б одному з критеріїв, 

передбачених ч. 2 ст. 167 КПК України. Лише наявність зазначених 

складових надає достатні підстави тимчасово вилучати майно особам, які, 

згідно зі статтею 168 КПК України, уповноважені приймати таке рішення 

[152, с.68]. 

Одночасно дослідження наукових джерел із розглядуваної 

проблематики дозволяє дійти висновку про необхідність класифікації підстав 

застосування тимчасового вилучення майна за такою класифікаційною 

ознакою, як процесуальні ситуації, у ході яких застосовується тимчасове 

вилучення майна. Інакше кажучи, погоджуючись з думкою А.Е.Щасної,  

уважаємо доречною класифікацію підстав застосування тимчасового 

вилучення майна залежно від того, у ході яких процесуальних дій було 

прийнято рішення та тимчасово вилучене майно [201,с.143]. Указана позиція 

зумовлена такими аспектами. По-перше, як нами вже зазначалося вище, 

тимчасове вилучення майна можливе в ході законного затримання особи в 

порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України [106], а також у ході 

обшуку або огляду (місцевості, приміщення, речей та документів). По-друге, 

категорії осіб, які уповноважені тимчасово вилучати майно, різняться 

залежно від того, за яких обставин здійснюється тимчасове вилучення майна 

(у ході законного затримання особи або ж у ході обшуку або огляду). По-

третє, окремі підстави тимчасового вилучення майна є характерними саме 

для певних заходів, у ході яких було прийнято рішення та тимчасово 

вилучене майно. По-четверте, аналіз змісту ст. 168 КПК України у 

взаємозв’язку з відповідними нормами ст. ст. 236, 237 КПК України, 

призводить до висновку, що тимчасово вилученим може вважатися лише 

майно, яке одержане в результаті трьох дій: 1) затримання особи в порядку, 
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передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України; 2) обшуку; 3) огляду. При 

цьому, розділяючи думку Ю.М. Мирошниченко, тимчасово вилученими 

вважаються під час затримання всі речі, документи, гроші тощо; під час 

обшуку – речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо 

надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та 

не належать до предметів, які вилучені законом з обігу; під час огляду – речі 

та документи, що не належать до предметів, які вилучені законом з обігу 

[117, с. 311]. 

З урахуванням викладеного пропонуємо виокремлювати такі 

класифікаційні групи підстав застосування тимчасового вилучення майна: 

1) підстави застосування тимчасового вилучення майна під час законного 

затримання особи в порядку, передбаченому ст. ст. 207, 208 КПК України; 

2) підстави застосування тимчасового вилучення майна під час обшуку; 

3)підстави застосування тимчасового вилучення майна під час огляду 

місцевості, приміщення, речей та документів [201,с.143]. 

Затримання особи у порядку, визначеному ст. ст. 207 та 208 КПК 

України. У ст. 29 Конституції України міститься фундаментальне положення, 

відповідно до якого, ніхто не може бути заарештований або триматися під 

вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в 

порядку, встановлених законом [84], яке цілком кореспондується із приписом 

ст. 5 Конвенції з прав людини (1950 р.), ратифікована Законом України № 

475/97-ВР від 17.07.1997, яке закріплює право кожного, кого заарештовано 

або затримано з метою доставляння до компетентного судового органу за 

наявності обґрунтованої підозри у вчиненні правопорушення або якщо 

обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню ним 

правопорушення чи втечі після його вчинення негайно постати перед суддею 

чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову 

владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж 

розумного строку або звільнення під час провадження [79]. Під час 

досудового розслідування кримінальних проваджень тимчасове обмеження 
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конституційних прав особи може мати місце лише у виняткових випадках, 

тільки на законних підставах та у встановленому для цього вимогами КПК 

України судовому порядку [188, с.91]. 

Інакше кажучи, законним є затримання лише у разі його здійснення для 

досягнення однієї цілей  вищезазначених відповідно до положень статті 

5 (1) с Конвенції і застосовується тільки тоді, коли особа затримана у зв’язку 

з кримінальним правопорушенням. [55 , c. 94]. 

Аналогічним чином питання затримання правопорушників вирішені у 

КПК України. Зокрема, у ч. 2 ст. 207 КПК України містить положення, що 

«кожен має право затримати без ухвали слідчого судді, суду будь-яку особу 

…: 1) при вчиненні або замаху на вчинення кримінального правопорушення; 

2) безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення чи під час 

безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні». При 

цьому кожен, хто не є службовою особою, якій законом надано право 

здійснювати затримання, і затримав правопорушника в порядку, 

передбаченому ч. 2 ст. 207 КПК України, зобов’язаний негайно доставити 

його до уповноваженої службової особи або невідкладно повідомити 

уповноважену службову особу про затримання та місцезнаходження 

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення [ 106]. 

Частина 1 статті 208 КПК України встановлює підстави затримання 

правопорушника уповноваженою службовою особою, яка має право без 

ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні 

злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, лише в 

таких випадках: 1) якщо цю особу застали під час учинення злочину або 

замаху на його вчинення; 2) якщо безпосередньо після вчинення злочину 

очевидець, у тому числі потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, 

одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин; 

3) якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчиненні 
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тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом 

до підслідності Національного антикорупційного бюро України [106]. 

Частина 1 ст. 168 КПК України, покладає обов’язок на кожну особу, 

яка здійснила законне затримання, одночасно з доставленням затриманої 

особи до уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене 

майно, а факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується 

протоколом [106]. 

Отже, одним із видів фактичних даних, що є підставою для 

тимчасового вилучення майна слід вважати дані, отримані у ході затримання 

особи у порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України. На наш 

погляд,  фактичними підставами тимчасового вилучення майна є достатня 

сукупність даних, яка згідно із законом свідчить про необхідність вжиття 

даного заходу забезпечення кримінального провадження. Під фактичними 

даними для проведення тимчасового вилучення майна А.Е. Руденко 

пропонує розуміти відомості, зафіксовані у джерелах доказів або одержані в 

ході проведення негласних слідчих дій, а також дані, отримані у ході 

затримання особи при вчиненні або замаху на вчинення кримінального 

правопорушення, або у ході затримання особи безпосередньо після вчинення 

кримінального правопорушення [152, с.77]. Однак з указаним твердженням 

важко погодитися, оскільки при затриманні в порядку, передбаченому 

статтями 207, 208 КПК України, не завжди є інформація, яка зафіксована в 

джерелах доказів. Крім того не завжди затримання відбувається після 

внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Таким чином, до підстав застосування тимчасового вилучення майна 

при затриманні у порядку, передбаченому статтями 207, 208 КПК України, на 

наш погляд, можна віднести такі: 1) наявність достатніх підстав уважати, що 

вчинено саме кримінальне правопорушення; 2)  відповідність майна, яке 

підлягає вилученню, принаймні одній з ознак, зазначених у ч. 2 ст. 167 КПК 

України; 3) перебування зазначеного майна у володінні певної особи; 4) дії 

визначених у ст. 168 КПК України осіб, які уповноважені застосовувати цей 
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захід, або наявність обставин, які надають право будь-якій особі здійснювати 

тимчасове вилучення майна, відбуваються у чітко регламентованому законом 

порядку. 

У випадку, коли такі дані свідчать, що у володінні затриманої особи 

знаходиться майно, що відповідає вимогам, встановленим ч.2 ст.167 КПК, 

кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 

208 КПК України має право тимчасово вилучити таке майно [106]. Однак зі 

змісту ч. 2 ст. 167 КПК, незрозумілим, на нашу думку, є зміст поняття 

«достатні підстави». Для кого і для чого такі підстави можуть бути 

достатніми, адже тимчасове вилучення майна не є самостійною 

процесуальною дією, а є заходом забезпечення який проводиться в рамках 

інших процесуальних дій? Крім цього, мета ТВМ (ч. 1 ст. 167 КПК) не 

співвідноситься з положеннями, які стосуються мети арешту майна (ч. 1 ст. 

170 КПК). З цього приводу зауважимо, що взагалі складність доказування 

необхідності застосування заходів забезпечення зумовлена їх прогностичним 

характером, адже йдеться про доведення потреби перешкоджання можливій 

негативній поведінці підозрюваного, обвинуваченого. Саме обґрунтована 

імовірність, яка засновується на представлених суду доказах, забезпечує той 

стандарт доказування, який може бути визнано достатнім для застосування 

заходів будь-якого примусу і обмеження у зв’язку із цим конституційного 

права людини [48,с.221]. Тому слід погодитися з В. О. Лазарєвою, що 

ймовірний характер висновку не має нічого спільного зі свавільним 

суб’єктивним розсудом. Імовірність відображає певні існуючі в реальному 

світі закономірності явищ, причинно-наслідкові зв’язки. Тому імовірність є 

цілком прийнятною для процесуальних рішень, якщо вона спирається на 

певні факти, які мають достовірний характер. Наявність достовірних даних, 

які надають змогу з певним ступенем імовірності зробити висновок про 

підстави проведення процесуальних дій, і надає прийнятому рішенню якості 

обґрунтованості [109,с.153]. 



113 

Щодо формально-правових підстав, то в літературі до них відносять  

наявність у слідчого загальних повноважень на провадження розслідування, 

що визначаються певними правилами [196, с. 22]. У випадку застосування 

тимчасового вилучення майна при затриманні в порядку, передбаченому 

статтями 207, 208 КПК України, формально-правовими підставами будуть 

виступати наявність повноважень у відповідної особи затримати 

правопорушника. Уважаємо, якщо виходити з існуючого наразі 

формулювання ч.ч. 1 та 2 ст. 168 КПК України, то слід застосувати звужене 

(обмежувальне) тлумачення, враховуючи існування конституційного 

принципу, згідно з яким органи державної влади, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією України та законами України. З огляду на це, 

якщо законом прямо не передбачено право слідчого, прокурора, іншої 

уповноваженої службової особи здійснювати тимчасове вилучення майна під 

час проведення будь-яких процесуальних дій (а не лише затримання, обшуку 

та огляду), то ці особи навряд чи можуть скористатися таким правом під час 

проведення інших слідчих (розшукових) дій [119, с.148]. 

У випадку, передбаченому  ст. 207 КПК України, при затриманні особи 

не уповноваженою службовою особою такою може бути «кожен», тобто 

абсолютно будь-яку без винятку людину, аби вона не була особою, якій 

законом надано право здійснювати затримання (уповноваженою на 

затримання службовою особою) [103, с.364]. Звісно, якщо при цьому не було 

допущено перевищення заходів, необхідних для затримання правопорушника 

(ст. 38 КК України) [80,с.270]. У випадку, передбаченому  ст. 208 КПК 

України при затриманні не уповноваженою службовою особою, то на жаль, 

КПК не розкриває поняття «уповноважена службова особа», що зумовлює 

відповідні проблеми застосування норм права. На думку В. Фаринника та 

Д. Мірковця, такою особою є ті особи, яким відповідні повноваження надані 

КПК та іншими законами України («Про Національну поліцію», «Про 

Національне антикорупційне бюро України», «Про Національну гвардію 
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України», «Про Службу безпеки України», «Про Державне бюро 

розслідувань» тощо). Отже, уповноваженою службовою особою є працівники 

органів Національної поліції, НАБУ, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органів 

Державної виконавчої служби України, органів Державної прикордонної 

служби України та інших правоохоронних органів, яким у межах компетенції 

надано право здійснювати затримання особи. [178,с.193]. 

Підстави  застосування тимчасового вилучення майна під час обшуку 

та огляду. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді ( ч. 2 ст. 

234). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з 

прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити відомості про: житло чи інше володіння 

особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується 

проведення обшуку (п. 5 ч. 3 ст. 234); особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться (п. 6 ч. 3 

ст. 234). Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо 

прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав уважати, що: 

відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п. 4 ч. 5 ст. 234). Із метою 

виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального 

правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, 

речей та документів (ч. 1 ст. 237). 

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи 

окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і 

документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, 

які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх 

відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які 

не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в 
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ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, які 

вилучені законом з обігу, уважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 

236 КПК України). При цьому тимчасово вилученими вважаються речі та 

документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх 

відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до 

предметів, які вилучені законом з обігу, а також речі та документи, що не 

відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. Звідси можна зробити 

висновок про те, що речі, на вилучення яких під час обшуку дав дозвіл 

слідчий суддя, не вважаються тимчасово вилученими. Не є такими й речі та 

документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за 

результатами розгляду клопотання слідчого в порядку глави 15 КПК України 

[117, с. 311]. Крім того, результати аналізу судової практики свідчать про те, 

що володільці вилученого майна або їх представники досить часто у 

відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було 

включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді в таких 

випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг, оскільки вилучення 

майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК ознакам, у такий спосіб 

не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в 

порядку ч. 5 ст. 171 КПК [176]. Так, 6.06.2016 року в порядку ст. 233 КПК 

України у кримінальному провадженні №12015110000000216 було проведено 

обшук автомобіля марки «Porsche Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1, що належить 

ОСОБА_2, за результатами якого зазначений автомобіль було вилучено та 

поміщено на спеціальний майданчик речових доказів при Києво-

Святошинському ВП ГУНП в Київській області. Ухвалою слідчого судді 

Шевченківського районного суду м. Києва від 07 червня 2016 року, надано 

дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Porsche Cayenne», д.н.з. 

НОМЕР_1, який на праві власності належить ОСОБА_2, а перебуває у 

фактичному користуванні ОСОБА_4 з метою виявлення та вилучення, в тому 

числі, зазначеного автомобіля. В ході розгляду скарги представника 

володільця тимчасово вилученого майна на бездіяльність пов'язану з 
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неповерненням тимчасово вилученого майна, суд прийшов до висновку, що в 

ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо 

надано дозвіл на відшукання та вилучення автомобіля марки «Porsche 

Cayenne», д.н.з. НОМЕР_1, а тому даний транспортний засіб не має статусу 

тимчасово вилученого майна [162]. 

Стосовно  питання вилучення майна у ході огляду, слід зазначити, що 

відповідно до ч. 5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється 

вилучати лише ті речі і документи, які мають значення для кримінального 

провадження, а також речі, вилучені з обігу. Відповідно до порідку 

зберігання речових доказів від 19 листопада 2012 р. № 1104, усі вилучені речі 

і документи підлягають негайному огляду і належному опечатуванню,  із 

підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд 

речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з 

ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому 

вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування [134]. 

Згідно із ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за 

їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, 

фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти 

графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти 

відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають 

значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з 

обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального 

провадження. Вилучені речі та документи, що не належать до предметів, які 

вилучені законом з обігу, уважаються тимчасово вилученим майном [106]. 

Слід погодитись з думкою практиків, що хибним є судження про те, що 

всі вилучені в ході огляду речі та документи, за винятком тих, які вилучені 

законом з обігу, уважаються тимчасово вилученим майном. Це положення 

ч.7 ст.237 КПК є загальним для всіх видів огляду (місцевості, приміщень, 

речей, документів). У свою чергу огляд житла чи іншого володіння особи 

здійснюється згідно з правилами КПК, передбаченими для обшуку житла чи 
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іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237). це правило стосується і вимог до змісту 

клопотання слідчого, порядку його розгляду слідчим суддею, постановлення 

ухвали та її змісту. Отже, слушним є припущення, що слідчий може ставити 

питання про огляд житла чи іншого володіння особи з вилученням 

конкретних речей, яке не можна вважати тимчасовим за наявності дозволу на 

це слідчого судді. Таким чином, вирішення питання про те, чи є майно 

тимчасово вилученим, залежить від того, чи давався дозвіл на його 

вилучення слідчим суддею. Тимчасовість зумовлюється відсутністю згоди 

слідчого судді на вилучення, що й викликає необхідність арешту тимчасово 

вилученого майна, аби перевірити законність його вилучення для 

забезпечення допустимості доказів. Цей висновок цілком узгоджується з 

положенням ч.1 ст.167 КПК про те, що майно вилучається до вирішення 

питання про його арешт або повернення [4]. Тимчасовість зумовлюється 

відсутністю згоди слідчого судді на вилучення, що й викликає необхідність 

арешту тимчасово вилученого майна, аби перевірити законність його 

вилучення для забезпечення допустимості доказів. 

Інакше кажучи, речі, документи, гроші, вилучені за рішенням слідчого 

судді, не є такими, що вилучені тимчасово, навіть якщо вони відповідають 

критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК. Вилучивши таке майно, слідчий має 

виконати вимоги ст.100 КПК. Ставити питання про арешт є зайвим [4]. 

Однак, якщо виходити з існуючого наразі формулювання частин 1 та 2 

статті 168 КПК України, то слід застосувати звужене (обмежувальне) 

тлумачення, враховуючи гарантовані державою конституційні права, 

передбачених ст.41 Конституції України. Якщо буквально тлумачити норми 

Конституції України та засади кримінального провадження, можна прийти до 

висновку, що кожне втручання в окреме право потребує відповідно окремого 

судового контролю з постановленням вмотивованого рішення. Якщо рішення 

суду про дозвіл на обшук – є підставою для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи з метою відшукати докази, то для того, щоб обмежити право 

власності особи на речі, які були вилучені під час обшуку необхідно пройти 
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окрему процедуру судового контролю. Адже вилучення речей, які можуть 

бути доказами, знаряддям чи предметом злочину є способом обмеження 

окремого права – непорушності  права власності, закріпленого у ст. 41 

Конституції. 

Так,стаття 16 КПК встановлює, що позбавлення або обмеження права 

власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі 

вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим 

Кодексом. Частина 2 цієї статті допускає тимчасове вилучення майна без 

судового рішення. І в цьому випадку ключовим є слово «тимчасово», тобто 

обмежено в часі, при чому обмежено не місяцями чи днями, а - годинами. 

При цьому тимчасово вилучити законом дозволено лише майно у вигляді 

речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони 

відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України.  

При цьому положення ч. 1 та ч. 2 ст. 100, ч.2 ст.167, ч. 7 ст. 236 КПК 

України неоднозначно регулюють питання кримінального провадження в 

частині процесуального статусу та наслідків вилучення майна під час 

проведення обшуку, огляду. Так ч. 2 ст. 100 КПК встановлює, що речові 

докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, 

фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зазначене 

створює на практиці ситуацію за якої в кримінальному провадженні існує не 

лише тимчасово вилучене майно, а ще й «просто вилучене». При цьому, 

строк такого «вилучання» майна не визначений, і судовому контролю, тобто 

процедурі арешту судом таке майно не підлягає.  Така позиція спирається на 

неоднозначне формулювання та визначення порядку вилучення майна під час 

обшуку у частині 7 статті 236 КПК. Ця норма встановлює, що вилучені речі 

та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на 

відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку вважаються тимчасово 

вилученим майном. Відповідно ті речі, які входять до переліку щодо якого 

надано дозвіл на відшукання в ухвалі про обшук не є тимчасово вилученим 
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майном, а тому не потребують подальшого арешту судом протягом 48 годин, 

або негайного повернення власнику чи володільцю. 

Як показало опитування практичних працівників, більшість із них 

указала, що речі, які входять до переліку речей, на відшукання яких надано 

дозвіл суду, вилучаються під час обшуку без подальшого звернення до 

слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна. Адже за логікою ч. 7 

ст. 236 КПК тимчасово вилученим майном уважаються лише речі та 

документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на 

відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Відповідно ухвала 

про обшук є не лише рішенням суду, яке дозволяє втрутитися в право на 

недоторканність житла чи володіння, але й одразу - позбавити особу права 

власності на речі, що входять до переліку речей на відшукання яких надано 

дозвіл і були вилучені під час обшуку. Однак, зазвичай, такий перелік майна 

в ухвалах про обшук досить широкий та індивідуально не визначений, що 

залишає поле для зловживань. Винятком є предмети, які вилучені законом з 

обігу та підлягають вилученню незалежно від їх причетності до 

кримінального провадження. Очевидно, що така позиція правоохоронців 

щодо майна, вилученого під час обшуку, суперечить загальним засадам 

кримінального провадження та Конституції України. 

Адже ухвала суду про обшук дає дозвіл на втручання в житло чи 

володіння особи, передбачене статтею 30 Конституції та 13 КПК України. 

Мета обшуку полягає у виявленні та фіксації відомостей про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя або майна, 

яке було здобуте у результаті вчинення злочину, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК). Ухвала суду на 

проведення обшуку не є рішенням суду, яким особу може бути позбавлено 

права власності, а саме права володіти, користуватися чи розпоряджатися 

своїм майном. Єдиним судовим рішенням, яким під час досудового 

розслідування особу може бути тимчасово позбавлено права власності є 

ухвала слідчого судді про арешт майна. Це слідує із формулювання поняття 
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арешту у частині 1 статті 170 КПК, як тимчасового позбавлення особи права 

відчужувати, володіти чи користуватися майном. Отже, якщо під час 

досудового розслідування відсутня ухвала слідчого судді про арешт майна, 

яке було вилучено під час обшуку, огляду, то воно повинно бути негайно 

повернуте особі, у якої було вилучене, як передбачено в ч. 5 ст. 171 та ч. 6 ст. 

173 КПК. 

Уважаємо, що з метою однозначно регулювання питання щодо 

тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні, необхідно 

внести відповідні зміни до КПК України. А саме назву статті 235 «Ухвала 

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи» викласти в такій 

редакції: «Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи та 

тимчасове вилучення майна». Тим самим на підставі ухвали про обшук 

слідчий має право не лише проникнути до житла чи іншого володіння особи, 

а й на законних підставах вилучати речі, документи або осіб, для виявлення 

яких і проводиться обшук. 

Сутність ТВМ полягає у вилученні у певної особи або установи 

(підприємства, організації) визначеного майна, що має значення для 

кримінального провадження. Для того, щоб наглядно визначити зміст ТВМ, 

як важливої процесуальної дії, слід виділити зі всіх вивчених випадків 

вилучення майна правоохоронними органами ряд типових ситуацій. На наш 

погляд, при дослідженні цього питання слід враховувати нормативні підстави 

для тимчасового вилучення майна, що й визначають на практиці відповідні 

типові ситуації в яких здійснюється тимчасове вилучення майна. 

Проаналізувавши підстави тимчасового вилучення майна, приходимо 

до висновку, що тимчасове вилучення майна може бути застосоване як до 

початку досудового розслідування, так і після його початку. З урахуванням 

чого типові ситуації тимчасового вилучення майна за цією підставою можуть 

бути розподілені на ті, що можливі до моменту з якого розпочинається 

кримінальне провадження (огляд місця події, тимчасове вилучення майна, 
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законне затримання), і ті, які допускаються тільки у кримінальному 

провадженні (огляд, обшук). 

Тимчасове вилучення майна до початку досудового розслідування 

можливе у разі проведення огляду місця події а також у ході затримання 

особи у порядку статті 207 КПК України, до внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань (ч. 3 ст. 214 КПК України). Після початку 

досудового розслідування тимчасове вилучення майна можливе у ході 

проведення таких слідчих (розшукових) дій як обшук та огляд (ст.ст. 234 та 

237 КПК України [152, с.77].При цьому, право на тимчасове вилучення 

майна виникає у випадках: 

 внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

початку розслідування у порядку, передбаченому частиною 1 статті 214 КПК 

України; 

 початку досудового розслідування без внесення відомостей до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань у разі виявлення ознак 

кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що 

перебуває за межами України у порядку, передбаченому частиною 3 статті 

214 КПК України; 

 проведення огляду місця події у невідкладних випадках до внесення 

відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, 

передбаченому частиною 3 статті 214 КПК України; 

 затримання особи в порядку, передбаченому статтями 207, 208 

КПК України; 

 безпосередньої вказівки в ухвалі суду щодо можливості тимчасового 

вилучення майна (у разі вилучення електронних інформаційних систем або їх 

частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних 

властивостей, які мають значення для кримінального провадження в порядку, 

передбаченому абзацом 2 частини 2 статті 168 КПК України) [152, с.77-78]. 

Слід враховувати, що згідно із ч. 3 ст. 214 КПК України огляд місця 

події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей 
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до Єдиного реєстру досудових розслідувань. А згідно із ч. 2 ст. 168 КПК 

України ТВМ може здійснюватися під час огляду. Частина 5 статті 237 КПК 

України встановлює, що при проведенні огляду дозволяється вилучати лише 

ті  речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, та 

речі, що вилучені з обігу [152,с.71]. 

У ситуаціях безпосереднього виявлення правоохоронними органами 

або громадянами-очевидцями ознак кримінального правопорушення, що 

зумовлює нагальну необхідність запобігти йому або затримати особу, яка 

вчинила це кримінальне правопорушення, слід виходити з того, що в 

практичній діяльності щодня трапляються непоодинокі випадки, в яких 

необхідність затримання особи, стосовно якої ще не відкрито кримінальне 

провадження, зумовлена тим, що вона затримана в момент учинення або 

замаху на вчинення кримінального правопорушення, або безпосередньо після 

цього, в тому числі внаслідок її безперервного переслідування, коли вона не 

встигла сховатися й не випадала з поля зору особи, яка її переслідувала, або 

очевидець, у тому числі потерпілий чи сукупність очевидних ознак на тілі, 

одязі чи місці події вказують на те, що саме ця особа щойно вчинила злочин. 

[114, с.176]. Оскільки вказані часово-просторові параметри 

«безпосередності» визначають зовсім короткий термін часу, затримання в 

порядку ст. 208 КПК повинно допускатися лише тоді, якщо з моменту 

вчинення злочину й до моменту фактичного затримання минуло декілька 

годин. Водночас застосування поняття «щойно вчинила злочин» повинно 

мати місце тоді, коли часова й просторова ознаки перебування особи щодо 

події та місця вчинення кримінального правопорушення дають підстави 

запідозрити її в цьому. У зв’язку з цим у ч. 1 ст. 208 КПК України необхідно 

передбачити, що затримання з підстав, передбачених п. п. 1 і 2, може 

допускатися лише тоді, якщо з моменту вчинення злочину (а у випадку 

злочину, вчиненого в умовах неочевидності, – з моменту його виявлення) і до 

моменту фактичного затримання особи, підозрюваної в учиненні злочину, 

минуло не більше ніж 6 годин [179,с.85]. 
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Таким чином, підстави тимчасового вилучення майна, визначені ч. 2 

ст. 167 КПК України, є нормативним відображенням тих типових ситуацій, в 

яких здійснюється тимчасове вилучення майна у діяльності органів 

досудового розслідування під час затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, проведення огляду й обшуку. При цьому 

положення КПК України мають повністю узгоджуватися з відповідними 

положеннями Цивільного кодексу України, що визначають поняття «майно» 

та виключають перебування у власності особи товарів, предметів і речовин, 

заборонених до обігу. 

 

 

2.2. Особливості процесуальних форм тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні 

 

 

Уявлення про форми та види тимчасового вилучення майна випливає з 

аналізу норм кримінального процесуального законодавства, де 

регламентуються підстави та порядок вилучення та перераховуються окремі 

форми (види) з тим, щоб позначити особливості їх процедури 38. У даному 

підрозділі доцільно розглянути форми тимчасового вилучення майна. У 

результаті отриманих відомостей по факту конкретних ситуацій тимчасового 

вилучення майна можна визначити ті чи інші правові форми вилучення, які 

мають місце на сьогодні за чинним КПК. Під правовою формою нами 

розуміється встановлена законом процедура, яка визначає порядок і 

послідовність дій. Для  її визначення щодо ТВМ, сформулюємо попередньо її 

деякі істотні ознаки.  

Перша з них, стосується допустимого рівня нормативного закріплення. 

В Конституції України містяться основоположні норми, які гарантують 

громадянам особисту недоторканність (ст. 3, 29), недоторканність житла (ст. 

30) [82]. Так, згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 
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користуватися і розпоряджатися власністю, результатами своєї 

інтелектуальної, творчої діяльності. Але існують випадки, коли таке право 

може обмежуватися 83. Зазвичай, у спеціальних дослідженнях, слідом за 

цими положеннями, наводяться винятки з установлених правил, які 

допустимі у сфері забезпечення громадської безпеки та безпеки громадян, 

боротьби зі злочинністю. Слід зауважити, що цим положенням має 

передувати ще одне, - положення, що визначатиме, хто і де ці винятки має 

право встановлювати. 

За змістом конституційних норм, винятки з них можуть бути 

встановлені тільки в законі, причому, прийнятому законодавчим органом. Ні 

в яких інших актах (указах Президента, відомчих нормативних актах, 

постановах судових органів), не можуть установлюватися норми, що 

зачіпають недоторканність особи і недоторканність житла громадян. У них, у 

межах компетенції відповідних органів, мова може йти лише про вже 

встановлені в законі норми – порядок їх застосування, тактичні особливості, 

відповідність або невідповідність їх іншим положенням закону і т.п. Отже, 

ведучи мову про правові форми вилучення майна слід мати на увазі, що ними 

розуміються лише такі прийоми, які прямо передбачені законом.  

Кожна правова форма тимчасового вилучення майна являє собою 

певну сукупність фактичних і юридичних елементів, набір яких визначається 

конкретною ситуацією, що склалася, а також необхідним ступенем втручання 

в особисте життя громадян. У цілому він повинен забезпечувати пошук та 

вилучення майна, що має значення для встановлення фактичних обставин. 

Залежно від зазначених факторів, кожна правова форма являє собою 

індивідуальну сукупність елементів, набір яких зумовлює оригінальність тієї 

чи іншої форми вилучення майна, їх відмінності між собою.  

Як нами вже зазначалось, правова форма тимчасового вилучення майна 

може застосовуватися лише уповноваженими посадовими особами 

правоохоронних органів за наявності певних, установлених у законі умов, а у 

випадках законного затримання, передбаченого ст. 207 КПК, будь-якою 
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особою, за наявності підстав, перелічених у ч.2 цієї статті. Порушення даної 

вимоги позбавляє те майно, що буде вилучене, доказового значення, а сам 

порушник підлягає відповідальності, в тому числі – кримінальній. 

Наприклад, вилучення предметів і документів, що самовільно здійснене 

громадянином, наприклад, може кваліфікуватися, як самоуправство (ст. 356 

КК), а ті ж дії посадової особи за відсутності відповідних умов (наприклад, у 

провадженні, що не знаходиться в її віданні або зовсім без розпочатого 

кримінального провадження) можуть бути розцінені як перевищення влади 

або службових повноважень (ст. 365 КК) [100, с.209]. 

З врахуванням викладеного, правову форму тимчасового вилучення 

майна можна визначити, як встановлену законом індивідуальну сукупність 

фактичних та юридичних елементів, які визначаються відповідно до ситуації 

вилучення, що склалась і міри допустимого ступеня втручання в особисте 

життя громадян, призначених для ефективного пошуку та отримання об'єктів 

(майна), що мають значення для встановлення фактичних обставин 

(кримінального) провадження, і застосовуються уповноваженими 

посадовими особами правоохоронних органів (суб'єктами пошуково-

пізнавальної діяльності) при наявності встановлених у законі (КПК) умов. 

Спочатку маємо розкрити існуючі у правоохоронній практиці 

кримінальні процесуальні форми, в яких здійснюється тимчасове вилучення   

майна та інших речей взагалі у межах кримінального процесу. Розглянемо їх 

нижче.  

Аналіз змісту ст.168 КПК у взаємозв’язку з відповідними нормами 

ст.ст.236, 237 Кодексу показує, що правовими формами тимчасового 

вилучення майна є: 

- затримання особи в порядку, передбаченому ст.ст.207, 208 КПК; 

- обшук в порядку, передбаченому ст. 234 КПК; 

- огляд в порядку, передбаченому ст. 237 КПК. 

При цьому тимчасово вилученим може вважатися лише майно (за 

умови відповідності критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК): 
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- при затриманні – будь-які речі, документи, гроші тощо; 

- при обшуку – речі та документи, які не входять до переліку, щодо 

якого прямо дано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення 

обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу; 

- при огляді – речі  та документи, що не належать до предметів, які 

вилучені законом з обігу. 

На думку Н.С. Моргун, тимчасове вилучення майна може 

здійснюватись не лише під час огляду, обшуку чи затримання, як це прямо 

передбачено у КПК України, а й під час проведення низки інших 

процесуальних дій. Зокрема, до таких дій повною мірою можуть належати 

слідчий експеримент, допит, освідування, отримання зразків для експертизи, 

під час проведення яких майно зазвичай добровільно надається або ж 

вилучається в примусовому порядку. Тому автор уважає, що вичерпне коло 

таких процесуальних дій недоцільно вказувати у ч. 2 ст.168 КПК України, 

оскільки кількість і сутність таких дій при постійному вдосконаленні 

процесуальної форми кримінального провадженні може змінюватися. 

Водночас у КПК України має бути визначений концептуальний дозвіл щодо 

тимчасового вилучення майна під час проведення інших, ніж затримання, 

обшук чи огляд, процесуальних дій [119, с. 148].  

Слід зауважити, що на відміну від заходів забезпечення кримінального 

провадження запобіжного (забезпечувального) характеру С(Р)Д 

застосовуються тільки відносно суб’єктів кримінального провадження. Щодо 

вилучення майна, то воно має використовуватися незалежно від статусу 

особи, місця, часу, оскільки основним об’єктом / предметом вилучення 

виступає майно, що має значення для кримінального провадження. На наше 

переконання метою проведення цих слідчих (розшукових) дій є виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

а тому якщо й виникне необхідність у проведенні вилучення майна під час 

проведення інших дій, у такому разі необхідно проводити огляд такого майна 

та складати відповідний протокол. 
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Отже, згідно із ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна 

може здійснюватися під час затримання, а також під час обшуку, огляду. Але 

наскільки доречним є таке формулювання законодавця? Річ у тому, що ТВМ, 

як ми вже зазначали, є одним із видів заходів забезпечення кримінального 

провадження (п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК). А вже в ч. 2 ст. 168 КПК вказує, що 

ТВМ може здійснюватися також під час обшуку, огляду, при цьому, 

уважаємо, урівнюючи процесуально слідчу (розшукову) дію з одним із видів 

заходів забезпечення кримінального провадження, або, захід забезпечення з 

іншим заходом забезпечення (наприклад, затримання, тимчасовий доступ до 

речей та документів), є не припустимим, крім одного моменту (за однієї 

умови) – примусовість виконання вимог кожної з них (відносно майна).  

На нашу думку, усі заходи кримінального процесуального примусу 

спрямовані на отримання доказів, у процесі реалізації їхньою метою є 

забезпечення примусовим шляхом установлення факту злочину й особи 

злочинця, виявлення та дослідження доказів для встановлення об’єктивної 

істини – події злочину. Заходи є врегульованими процесуальними нормами, 

примусовими процесуальними діями компетентних органів, які 

відрізняються характером правообмежень, що містяться в них і спрямовані 

на пошук, виявлення, фіксацію та належне вилучення доказів у 

кримінальному провадженні.  

Обшук як правова форма вилучення майна (ст. ст. 234-236, 237-239 

КПК), положення якого досить докладно досліджені в юридичній літературі і 

поширені на практиці. Серед мети обшуку прямо названі виявлення і 

фіксація інформації про обставини вчиненого кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було отримано в результаті його вчинення, а також встановлення 

розшукуваних (ч. 1 ст. 234 КПК). Згідно із ч. 7 ст. 236 КПК, виконання 

ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи – при обшуку 

слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, 

звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні 
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зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, 

виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до 

переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл 

на проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з 

обігу, уважаються тимчасово вилученим майном. Ураховуючи зазначене, 

питання віднесення обшуку до правових форм вилучення речей і документів 

не викликає сумнівів. 

У науці кримінального процесу досі не вироблено єдиного розуміння 

обшуку. А.Р. Ратінов дає таке визначення обшуку: це слідча дія, змістом якої 

є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих 

громадян із метою відшукання і вилучення предметів, що мають значення 

для справи, а також виявлення розшукуваних осіб» 149, с. 7. І.Ф.Пантелєєв 

дає таке визначення: «Обшук  слідча дія, що полягає в примусовому 

обстеженні приміщень, місцевості й інших об'єктів, а також окремих 

громадян з метою виявлення та вилучення знарядь злочинів, предметів і 

цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і 

документів, що мають значення для розслідування»86, с. 331. 

Бєлкін Р. С. вважає, що «обшук  це слідча дія, що полягає у 

відшуканні об'єктів, що мають значення для встановлення істини по справі,  

знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а 

також інших предметів і документів, які можуть мати значення для справи. 

Може проводитися для виявлення розшукуваних осіб, трупів» 10, с.346.  

Ми вважаємо, що обшук може мати місце й щодо транспортних 

засобів, оскільки здійснення пошукової діяльності у даному випадку істотно 

зачіпає права і свободи громадян, що, у свою чергу, вимагає закріплення 

додаткових кримінально-процесуальних гарантій їх захисту. Тому вважаємо, 

що пошук та вилучення предметів і документів, що мають значення для 
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кримінального провадження, повинні проводитися в таких ситуаціях за 

правилами, передбаченими для обшуку та вилучення майна.  

Луценко О. А. розумів під обшуком слідчу дію, змістом якої є 

примусове обстеження приміщень, ділянок місцевості, окремих громадян, їх 

одягу і речей з метою виявлення і вилучення джерел доказової і орієнтує 

інформації (знарядь злочину, предметів і цінностей або інших речовин, які 

здобуті злочинним шляхом або можуть мати значення для справи), а також 

виявлення розшукуваних осіб і трупів або відомостей про їх 

місцезнаходження 112, с. 11-12. Бабін А. В. зазначає, що обшук  це слідча 

дія, що полягає у відшуканні та вилученні предметів і документів, які мають 

доказове значення по кримінальній справі, виявлення трупів або живих осіб, 

а також грошей і цінностей, набутих злочинним шляхом, у приміщеннях, 

інших місцях або вулицях, де, за наявними даними, вони заховані 7, с. 408.  

Ці визначення, на наш погляд, потребують уточнення в питанні про те, 

чи необхідно проводити обшук ділянок місцевості. Ми вважаємо, що 

обстеження зазначеного об'єкта дослідження за правилами, передбаченими 

КПК, можливе і потрібне тільки в тому випадку, якщо ця ділянка місцевості 

перебуває у володінні фізичних чи юридичних осіб і відповідним чином 

огороджена або позначена як «приватне володіння». Тільки в цьому випадку 

виникає необхідність обмеження прав і свобод власника цієї ділянки, 

оскільки його обстеження є вторгненням у сферу інтересів такої особи. 

Дослідження ж відкритих ділянок місцевості (вулиця, поле, ліс тощо) має 

проводитися за правилами, передбаченими для огляду (ст. 237 КПК).  

Поняття обшуку, що надано науковцями, дійсно, гносеологічно і багато 

в чому процесуально може розглядатися з включенням положення відносно 

вилучення майна, оскільки ці дії переслідують єдину мету: по-перше, у ч. 2 

ст. 167 КПК зазначено, що ТВМ проводиться для вилучення тих же об'єктів, 

на виявлення яких спрямований обшук (але лише в межах ч. 2 ст. 167 КПК). 

У цьому випадку слідчий, як правило, не знає, які саме предмети і документи 
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повинні бути виявлені при обшуку, йому точно не відомо де і в кого вони 

знаходяться.  

На наш погляд, критерій розмежування обшуку і ТВМ  «якщо точно 

відомо, де і в кого знаходяться об'єкти пошуку»  недостатній, оскільки 

можна точно знати, де і в кого знаходиться предмет або документ, і провести 

тимчасовий доступ до речей і документів. Якщо ж особа не видає майно 

добровільно, тоді проводиться обшук, і в цьому випадку може проводитись 

ТВМ, якщо воно не зазначено в ухвалі слідчого судді. І навпаки, можна не 

знати, в якому конкретно місці зберігається предмет і документ, наприклад 

провести огляд, і якщо особа не видає майно добровільно, тоді проводиться 

ТВМ. Критерій «якщо точно відомо» не досконалий ще й тим, що і при ТВМ 

не можна поручитися за абсолютну достовірність відомостей про 

знаходження певного предмета в певному місці. З іншого боку, цей критерій 

можна розтлумачити як дозвіл проводити обшуки, коли точно не відомо, де і 

в кого знаходиться річ, що надмірно розширює суб'єктивний критерій у 

кримінальному процесі. 

Річ в тому, що на практиці обшук і ТВМ настільки ускладнюють життя 

осіб, щодо яких проводяться, що повинні проводитися дуже обережно. Так у 

свій час З.З. Зінатулін під обшуком розумів процесуальну дію, що 

застосовується особами, які розслідують кримінальну справу, для 

відшукання прихованих предметів і осіб, а під виїмкою  вилучення певних 

предметів і документів, що мають значення для справи, і якщо точно відомо, 

де і в кого вони знаходяться. На відміну від обшуку виїмка завжди 

«спрямована на вилучення таких предметів, індивідуальні ознаки яких, а 

також їх місцезнаходження відомі особі, яка провадить виїмку»60, с. 99.  

Отже, ураховуючи означені позиції науковців, ТВМ (згідно з КПК 2012 

р.) слідує за обшуком (об'єкти, які знайдені) і застосовується під час обшуку. 

Виходячи зі змісту частини 7 статті 236 КПК України усі предмети, що 

можуть бути вилучені під час обшуку слід згрупувати таким чином: 1) речі і 
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документи, які мають значення для кримінального провадження, (тимчасово 

вилучене майно); 2) предмети, які вилучені законом з обігу [152, с.82-83]. 

 Закон прямо вказує, що тимчасово вилучити майно може кожен, хто 

законно затримав особу в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК (ч. 1 

ст. 168 КПК). Тобто вилучення можливе ще до початку кримінального 

провадження, що додатково підтверджується іншим положенням: ТВМ 

здійснюється в процесуальному режимі огляду і обшуку (ч. 2 ст. 168 КПК). 

Отже, на нього поширюються всі процесуально-тактичні прийоми і 

рекомендації, сформульовані законом як для огляду, так і для обшуку. Крім 

того, у ч. 1 ст. 167 КПК законодавець розуміє під ТВМ фактичне позбавлення 

підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині 

другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або 

його повернення. Тобто передбачає примусове провадження, що усуває 

відмінності між обшуком і ТВМ.  

Доречно зауважити в такому випадку про позицію А. В. Бабіна. Вчений 

зазначає, що при обшуку необхідні пошуки предмета, але «пошуки»  ознака, 

похідна від позиції особи, яка володіє річчю, документом, майном. Потреба в 

пошуках виникає лише тоді, коли особа відмовляється видати предмет або 

документ добровільно 7, с. 408. Отже, аналіз зазначених точок зору 

доводить про відсутність єдності думки щодо процесуального статусу 

обшуку і ТВМ у плані вилучення майна. У певних випадках суттєвих 

відмінностей між розглянутими діями немає, але ТВМ постає не лише як 

результат провадження обшуку.  

Обшук, як слідча (розшукова) дія, за інформаційно-пізнавальною 

метою близька до слідчого огляду. Слідчий огляд, як сказано у ч. 1 ст. 237 

КПК, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 

учинення кримінального правопорушення. Слідчий, прокурор проводять 

огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Ніконов Б.П. зазначав, 

що «огляди проводяться, головним чином, для того, щоб склалося більш 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n1991
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n1998
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чітке поняття, уявлення про місце злочину, про стан таких речових доказів, 

які не можуть бути відокремлені від місця (наприклад кров на стінах 

будівель) та від інших слідів злочину 120, с. 78-79. Ураховуючи положення 

ч. 1 ст. 237 КПК щодо огляду, ч. 1 ст. 234 КПК щодо обшуку та ч. 1 ст. 167 

КПК щодо ТВМ, спостерігаємо, що цілі даних дій близькі між собою: 

спрямовані на виявлення слідів злочину та майна, інших предметів і 

документів, які мають або можуть мати значення для кримінального 

провадження.  

Шейфер С. А. також уважає, що обшук має певну схожість з оглядом, 

оскільки в їх основі лежить операція спостереження 195, с. 10-11. У той же 

час, на нашу думку, між обшуком і слідчим оглядом є принципові 

відмінності як у процесуальній сутності і регламентації, так і в тактиці 

провадження цих дій. Дійсно, основною ознакою як обшуку, так і огляду є їх 

спрямованість на збір і перевірку доказів у кримінальному провадженні. Це 

свідчить про їх пізнавальний характер. Однак при провадженні обшуку 

пізнавальний характер набуває яскравий пошуковий відтінок.  

Пошук як різновид пізнання завжди характеризується активними діями 

особи, яка здійснює пошукову діяльність, на відміну від пасивного 

спостереження, властивого огляду. Під пошуком мається на увазі «пошук, 

розшук кого-небудь, чого-небудь» 125. Ось тому пізнавальний характер 

слідчих дій при провадженні обшуку трансформується в пошукову 

діяльність. Істотна відмінність обшуку від огляду полягає в тому, що 

«обстеження об'єкта при обшуку здійснюється примусово, пов'язане з 

вторгненням у сферу особистих інтересів громадян, унаслідок чого 

спостереження набуває чітко виражений пошуковий характер, спрямований 

на виявлення прихованих, а не таких, що лежать на поверхні, предметів» 

195, с. 10-11.  

Огляд є самостійною правовою формою отримання речей і документів 

у кримінальному процесі, що поділяється залежно від об'єктів на огляд 

місцевості, приміщень, речей і документів (ст. ст. 237-239 КПК). Мета огляду 
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– виявлення і фіксація інформації про обставини вчиненого кримінального 

правопорушення (ч. 1 ст. 237 КПК). У ч. 7 ст. 237 КПК безпосередньо 

йдеться про вилучене при огляді: «... вилучені речі та документи, що не 

належать до предметів, які вилучені з обігу, вуважаються тимчасово 

вилученим майном». Тобто законодавство прямо передбачає у структурі 

зазначених правових форм тимчасове вилучення майна (ст.ст. 167-169 КПК) 

– речей, документів, грошей (ч. 1 ст. 167 КПК). 

Власенко Н. і Іванов А. також зазначають, що на відміну від обшуку 

при огляді житла КПК України не передбачає можливості відкривати будь-

які приміщення, якщо власник відмовляється добровільно відкрити їх 25, с. 

27. А. Н. Іванов уважає, що однією з характерних рис, які дозволяють 

відрізнити обшук від огляду місця події, є примусовий характер пошукових 

дій і неминуче, у зв'язку із цим, вторгнення у сферу особистих інтересів 

обшуканого, а в окремих випадках – й інших осіб. Обшуку піддаються 

об'єкти, що перебувають у власності, володінні чи віданні окремих 

юридичних або фізичних осіб, при огляді ж досліджуються загальнодоступні 

об'єкти, причому відомості про необхідність вилучення певних об'єктів 

відсутні 62, с. 9. Але вважаємо, що саме останнє й поєднує огляд з ТВМ, 

тому що при провадженні огляду дозволяється вилучення лише речей і 

документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, 

вилучених з обігу (ч. 5 ст. 237 КПК). 

На нашу думку, обстеження житла, приміщення, ділянок місцевості, 

транспортного засобу тощо за правилами, передбаченими ст. 234 КПК, 

можливе й потрібне тільки тоді, коли вони перебувають у володінні фізичних 

чи юридичних осіб. Тільки в цьому випадку постає необхідність обмеження 

прав і свобод їх власника, оскільки таке обстеження є вторгненням у сферу 

інтересів такої особи. Щодо примусового характеру провадження обшуку як 

одної з його відмітних рис слід зазначити, що в деяких випадках і огляд 

житла чи іншого володіння особи може здійснюватися згідно з правилами 
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цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи 

(ч. 2 ст. 237 КПК). 

Ураховуючи, що провадження обшуку, хоча найчастіше і пов'язане з 

примусом, обмеженням у визначених законом межах прав громадян, 

посягаючи на особисту свободу і недоторканність житла, слід погодитися з І. 

Л. Петрухіним, який зазначив, що «деякі процесуальні дії, які обмежують 

права і свободи підозрюваного, обвинуваченого та їхніх близьких родичів, не 

можна віднести до заходів процесуального примусу в тих випадках, коли їх 

проведення вигідне цим особам» 131, с. 60-61. «Обвинувачений і його 

близькі родичі, котрі приховали викрадене в таємному місці,  пише 

І. Л. Петрухін,  зацікавлені в провадженні обшуку, оскільки відсутність 

викраденого майна в помешканні цих осіб може бути використано як доказ, 

що виправдовує обвинуваченого» 132, с. 78.  

Як відмітні риси обшуку і огляду слід зазначити й той факт, що огляд 

місця події може проводитись до моменту, з якого розпочинається 

кримінальне провадження (ч. 2 ст. 214 КПК), а провадження обшуку 

допускається лише за наявності кримінального провадження (з моменту 

внесення інформації в ЄРДР за ст. 214 КПК). Тому це ще одна ознака, що 

поєднує огляд із ТВМ та відмежовує від обшуку, адже, ураховуючи 

положення ч. 2 ст. 168, ч. 2 ст. 214, ч. 5 та ч. 7 ст. 237 КПК, також може 

провадитися до початку кримінального провадження і без відповідного 

погодження зі слідчим суддею (ч. 2 ст.16 та ст. 132 КПК).  

Основна відмінність обшуку від огляду полягає в його меті, яка більш 

конкретна, але значно вужче за мету огляду, у ході якого акцентується увага 

на всебічне дослідження, детальну фіксацію як обстановки, довколишнього 

середовища, так і об'єкта, що оглядається, можливо, із подальшим його 

вилученням через використання ТВМ.  

Обшук відрізняється від огляду ще й тим, що обстеження має характер 

пошуку заздалегідь відомих джерел доказової інформації, що не 

спостерігається при огляді місця події (ч. 2 ст. 167 КПК). При огляді основна 
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мета слідчого полягає в тому, щоб з'ясувати подію злочину. Ще Г. Гросс у 

роботі «Руководство для судебных следователей как система криминалистики» 

зазначав, що «… огляд місця злочину є основою для всього подальшого 

розслідування і часто визначає точку зору на дії всіх причетних до його 

розслідування осіб. При іншій слідчій роботі всяку помилку порівняно легко 

виправити; але після огляду місця злочину вся обстановка змінюється, сліди 

злочину зникають, між тим уже перші кроки при розслідуванні справи 

повинні робитися на підставі результатів огляду місця злочину» 47, с.18-19.  

Отже, первинна інформація, отримана при провадженні огляду, 

служить основою для проведення інших дій, також і обшуку. Але на практиці 

інколи навіть вилучення майна може передувати як огляду, так і обшуку 

(коли може здійснюватися в адміністративній та оперативно-розшуковій 

правових формах із подальшим переходом у кримінально-процесуальні 

правові форми). 

Таким чином, як визначив законодавець, проводиться «вилучення – 

огляд – вилучення – огляд». На заключній стадії проведення даної слідчої 

(розшукової) дії, при складанні протоколу огляду, практичними 

працівниками складається додаток із переліком найменувань і обсягу 

вилучених документів. Із цього приводу також постає запитання: як тоді 

враховувати положення ч. 2, ч. 3 ст. 168 КПК відносно протоколювання 

ТВМ? 

Проанкетовані нами респонденти щодо вирішення питання, який 

документ потрібно складати у випадку тимчасового вилучення майна у 

вигляді речей, документів, грошей тощо, у тому числі пов’язаних з їх 

незаконним обігом, розділилися. 

Більшість проанкетованих практичних працівників, 548 осіб (41,5 % від 

загальної кількості опитаних), уважають, що це повинен бути протокол тієї 

процесуальної дії, при проведенні якої було здійснено таке вилучення майна 

(огляду, обшуку). На думку 422 респондентів (32,02 %) таким документом є 

протокол тимчасового вилучення майна. 301 слідчий (22,80 %) обрав 
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протокол про передання тимчасово вилученого майна (при його передачі 

одночасно із доставленням затриманої особи). 48 осіб (3,68 %) переконані, 

що це питання повинно вирішуватися на розсуд слідчого. 

У зв’язку з тим, що розслідування пов’язано з використанням 

документів бухгалтерського, економічного і статистичного обліку, а також із 

товарно-матеріальними цінностями, участь спеціаліста-бухгалтера, 

товарознавця, економіста під час огляду, обшуку обов’язкове як гарантія 

того, що будуть вилучені всі необхідні документи, що причетні до 

кримінального провадження, а також будуть забезпечені умови збереження 

речових доказів. Знання спеціаліста-економіста допомагають слідчому 

ефективно і результативно оглянути документи. Спеціаліст допоможе обрати 

з великої кількості документів ті, що характеризують виробничу і фінансову 

діяльність, відображають сліди злочинної діяльності або вказують на 

обставини їх використання з метою приховування слідів злочину. Тут також 

постає запитання: чому в главі 16 КПК жодним чином не закріплені 

положення щодо використання спеціальних знань при вилученні майна? 

Хоча на практиці це компенсується іншим заходом забезпечення 

кримінального провадження – тимчасовим доступом до речей і документів 

(п. 5 ч. 2 ст. 131, глава 15 КПК).  

Уважаємо, що основна відмінність обшуку від огляду полягає в тому, 

що мета його проведення має більш конкретний характер, оскільки він 

спрямований на пошук заздалегідь відомих джерел доказової інформації. 

Огляд в основному проводиться для того, щоб пізнати картину вчиненого 

злочину. Вилучення майна за своєю метою спрямоване на вилучення 

заздалегідь відомих джерел доказової інформації (наприклад під час обшуку), 

так і для того, щоб пізнати картину вчиненого злочину з вилученням 

широкого спектру майна (наприклад під час огляду), правовий статус якого 

буде визначатися в межах кримінального провадження для встановлення по 

суті. 
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Тому, виходячи з розглянутих вище визначень,  можна виділити окремі 

відмітні ознаки. 

1. ТВМ і обшук. 

1) обшук – С(Р)Д; ТВМ – ЗЗКП; 

2) ТВМ як кримінальна процесуальна форма вилучення майна може 

проводитися як до початку кримінального провадження, так і з моменту 

внесення інформації до ЄРДР (ст.ст. 167, 168, ч. ч. 5-7 ст. 237; ч. 2 ст. 214 

КПК), а обшук – лише з початком кримінального провадження (ст.ст. 234-236 

КПК). Так у практиці правоохоронних органів досить часто виникають 

ситуації, коли злочинець затримується «на гарячому» при вчиненні злочину 

або на місці події: у нього виявляють об'єкти злочинних дій (викрадені речі, 

валютні цінності, фальшиві документи, наркотичні, психотропні речовини), 

знаряддя та засоби вчинення злочину, зброя тощо. Щоб припинити злочинну 

дію, доказати її обставини, причетність до неї конкретної особи і зберегти 

докази, указані предмети, зазвичай, одразу вилучаються. Вибіркове вивчення 

кримінальних проваджень показало, що подібного роду вилучення 

відображені в матеріалах 25% з них. Доцільність вилучення в таких випадках 

не викликає сумнів; 

3) тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу 

в порядку, передбаченому ст.ст. 207, 208 КПК. Кожна особа, яка здійснила 

законне затримання, зобов’язана одночасно з доставлянням затриманої особи 

до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй 

тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна 

засвідчується протоколом (ч. 1 ст. 168 КПК). Обшук проводить лише слідчий 

та прокурор (ч.ч. 3, 5, 7 ст.ст. 233, 234 КПК); 

4) визначеність об'єктів, що підлягають вилученню. ТВМ не передбачає 

вилучення завчасно визначеного майна (ч. 2 ст. 167 КПК) і в певної особи (ч. 

1 ст. 167 КПК). При провадженні обшуку може вилучатися як майно, яке 

зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, так і майно, яке 

було випадково виявлено (ч. 5 ст. 234 КПК України); 
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5) здійснення пошукових дій є похідним від попередніх і ознакою, що 

відрізняє обшук та ТВМ. Відповідно ТВМ включає в свій зміст пошукові дії 

також, оскільки за ч. 2 ст. 168 КПК тимчасове вилучення майна може 

здійснюватися під час обшуку, огляду, що автоматично поширює на ТВМ 

процедурні їх характеристики. На відміну від цього в структурі обшуку 

пошук є важливим правовим і тактичним елементом, але він повинен 

обмежуватися лише щодо виявлення та фіксації відомостей про обставини 

вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення, а також встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб.  

2. Обшук і огляд. Огляд проводиться з метою виявлення та фіксації 

відомостей щодо обставин учинення кримінального правопорушення. 

Слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів (ч. 1 ст. 237 КПК). Обшук проводиться з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 

здобуте в результаті його вчинення, а також установлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб (ч. 1 ст. 234 КПК). Отже, як і в обшуку, мета огляду також 

не передбачає «вилучення майна». Але огляд відрізняється від обшуку тим, 

що останній містить пошукові дії, а огляд ґрунтується на методі 

«спостереження», у зв’язку із чим пошукові дії як самостійний елемент не 

входять до змісту даної слідчої (розшукової) дії. Але ТВМ включає у свій 

зміст положення як щодо огляду, так і щодо обшуку (ч. 2 ст. 168 КПК). 

3. ТВМ і виїмка. При ТВМ кримінальне провадження в момент 

вилучення може бути відсутнє. Питання про його початок вирішується лише 

після доставки затриманого (ст.ст. 167-169, 207-208, 214 КПК) до 

уповноваженої особи або в момент огляду, що може також відбуватись до 

початку кримінального провадження (ч. 2 ст. 214 КПК). У такий момент не 

завжди можна передбачити, чи є вчинене злочином або адміністративним 

правопорушення, або взагалі не є протиправним. До того ж затримати може 
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будь-яка особа, яка не уповноважена на провадження С(Р)Д. Також має місце 

ТВМ і з моменту кримінального провадження – моменту огляду (ч. 2 ст. 168, 

ст. 214 КПК), провадження інших С(Р)Д та НС(Р)Д, інших ЗЗКП. Виїмка 

може проводитися лише з моменту розпочатого кримінального провадження, 

а також при провадженні НС(Р)Д (таємно від особи – власника об'єкта 

виїмки, з подальшим його повідомленням про проведену НС(Р)Д (глава 21 

КПК). 

З урахуванням вищевикладеного, ґрунтуючись на характеристиці 

загальних форм тимчасового вилучення майна у кримінальному провадженні 

та положеннях ст.ст. 167-169, 207, 208, 236, 237 та ін. КПК України, доцільно 

виділити процесуальні форми тимчасового вилучення майна залежно від 

суб’єкта вилучення, характеру основної процесуальної дії та характеру 

виявленого майна: 

- тимчасове вилучення майна під час затримання будь-якою особою, 

яка здійснила законне затримання в порядку ст. 207 КПК України;  

- тимчасове вилучення майна під час затримання уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України;  

- тимчасове вилучення майна слідчим, прокурором при проведенні 

огляду, яке не належить до предметів, що вилучені законом з обігу (указані 

предмети згідно із ч. 7 ст. 237 КПК не вважаються тимчасово вилученим 

майном); 

- тимчасове вилучення майна слідчим, прокурором при проведенні 

обшуку, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про 

дозвіл на проведення обшуку та яке не належить до предметів, що вилучені 

законом з обігу (указані предмети згідно із ч. 7 ст. 236 КПК не вважаються 

тимчасово вилученим майном). 
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2.3. Організаційні засади тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні 

 

 

Процесуальні особливості й правові наслідки тимчасового вилучення 

майна тісно взаємопов’язані з організаційними засадами проведення тих 

слідчих (розшукових) дій і інших процесуальних дій, під час яких таке 

вилучення має місце. Організаційні засади проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій переважно прийнято розглядати у межах криміналістичної 

тактики (тактики проведення окремих слідчих дій). Так, В. О. Коновалова і 

В. М. Сущенко під організацією розслідування розуміють творчу діяльність 

слідчого по здійсненню взаємозв’язку внутрішньо упорядкованих, 

узгоджених між собою процесуальних та інших дій та заходів з метою 

ефективного та якісного виконання плану розслідування [82, c. 64]. 

В.Ю. Шепітько визначає організацію розслідування як комплекс необхідних 

заходів на різних етапах розслідування, які забезпечують діяльність органів 

щодо розкриття, розслідування і запобігання злочинам. [121; 89, с. 152]. 

А. В. Дулов та П. Д. Біленчук організацію розслідування злочинів 

пов’язують з процесами упорядкування і оптимізації розслідування шляхом 

визначення і конкретизації його цілей, сил, засобів і планування їх 

використання, створення умов для якісного провадження слідчих та інших 

дій [87, c. 273; 90, с. 267-268]. 

Загалом сутність підходів до визначення організації розслідування 

злочинів зводиться до того, що це  допоміжна до розслідування діяльність, 

яка здійснюється шляхом упорядкування його елементів та створення 

сприятливих умов [64, с. 83]. 

Якщо говорити про огляд або обшук, то тимчасовому вилученню майна 

при проведенні зазначених С(Р)Д передує здійснення пошукових дій, 

спрямованих на обстеження матеріального середовища приміщення чи 

місцевості та відшукування певних речей, документів, грошей тощо. 
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Щодозатримання передбаченого  ч. 3 ст. 207 КПК України, кожним, хто не є 

уповноваженою службовою особою, то воно відбувається без попередньої 

підготовки, відповідно завчасно неможливо вирішити, яке саме майно буде 

тимчасово вилученим. Таке рішення приймає вже уповноважена особа, яку 

негайно повідомляють про затримання та місцезнаходження особи, яка 

підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення затриманого або 

якій затриманого негайно доставляють. Проте необхідно з’ясувати, у якому ж 

порядку особі, яка здійснює це затримання, слід проводити тимчасове 

вилучення майна, і як особі, яка проводить затримання, вилучити майно, щоб 

під час вилучення не знищити фактичні дані, які потенційно може нести в 

собі чи на собі вилучене майно (наприклад, не стерти відбитки пальців 

затриманої особи з предмета кримінального правопорушення, можливо, 

навіть залишивши замість них свої). Крім цього, невирішеними лишаються 

питання щодо дій не уповноваженої особи в разі чинення опору з боку 

затриманого. 

З точки зору слідчої практики стосовно пошукових (розшукових) 

заходів зазначається тенденція, що діяльність у даному випадку включає в 

себе: а) проникнення на місце (об’єкт) пошуку; б) пошукові дії; в) вилучення 

виявлених об'єктів; г) документальне оформлення вилучення. Зазначене 

зумовлює виділення різних елементів у процесуальному змісті діяльності з 

вилучення майна, і подає наочний приклад її реалізації стосовно конкретних 

ситуацій з вилучення майна 40. У зв'язку із цим вбачаємо за необхідне 

здійснити спробу виявити повний набір елементів вилучення майна, який був 

би типовим для різних ситуацій тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні. 

Аналіз різноманітних випадків вилучення майна правоохоронними 

органами дає підстави виділити в цій діяльності такі організаційні елементи: 

1) отримання відомостей про факт існування майна, що підлягає вилученню, і 

можливе місце його знаходження; 2) визначення нормативних підстав для 

вилучення майна, вибір відповідної правової форми; 3) установлення 
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фактичних підстав для вилучення майна; 4) документальні підстави для 

вилучення майна; 5) отримання у передбачених законом випадках дозволу, 

згоди або рішення судді на вилучення майна; 6) планування, організація і 

підготовка до вилучення; 7) визначення конкретних осіб, у яких буде 

проводитись вилучення, залучення інших необхідних учасників вилучення 

або присутніх при цьому осіб; 8) блокування об’єкта, де за припущенням 

знаходиться майно, що підлягає вилученню; 9) фіксація ходу і результатів 

вилучення за допомогою аудіо-, відеотехніки; 10) офіційний прояв ініціативи 

з наміром зробити тимчасове вилучення майна, оголошення про намір 

провести вилучення майна і пред'явлення відповідних документів в 

обґрунтування своїх дій; 11) роз'яснення прав і обов'язків учасникам 

вилучення майна; 12) пропозиція видати майно, що підлягає вилученню, 

фіксація факту добровільної видачі або відмови в цьому; 13) вжиття заходів 

до того, щоб особи, які перебувають у приміщенні або місці, де ведуться 

пошуки, припинення спроб знищити або заховати предмети і документи; 

пошукові дії; 14) фіксація місця виявлення та стану шуканих об'єктів; 15) 

вилучення виявлених об'єктів, їх попередній огляд, фіксація індивідуальних 

ознак і характерних особливостей; 16) упакування та опечатування 

вилученого майна; 17) складання протоколу, опис вилученого, прийняття 

інших заходів фіксації та документального оформлення виконаних дій і їх 

результатів; 18) вручення під розписку копії протоколу особі, у якої 

здійснено вилучення, або іншій належній особі; виїзд з місця вилучення, 

зняття його блокади; 19) повідомлення, в необхідних випадках, прокурору, 

суду, іншим посадовим особам та установам про проведене вилучення майна. 

З урахуванням багатьох конкретних обставин кожен із зазначених 

елементів діяльності може мати різні варіанти правового, організаційного і 

тактичного характеру. Так будь-якому тимчасовому вилученню майна 

передує отримання відомостей про нього, що повинні відображати сам факт 

існування майна, їх належність та зв'язок із предметом доказування, можливе 

місце знаходження й інші характеристики. Отримані відомості є основою для 
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прийняття багатьох подальших рішень, що стосуються правових підстав і 

конкретної форми діяльності правоохоронних органів, її тактичних прийомів 

і т.д.  

Зокрема, нормативні підстави для тимчасового вилучення майна 

визначаються шляхом підведення ситуації, що склалася, про яку судять на 

основі отриманих відомостей, під відповідні норми закону, що передбачають 

ті чи інші правові форми вилучення майна. Для цього важливо визначити, 

насамперед, напрям діяльності правоохоронних органів, в якому належить 

здійснювати тимчасове вилучення, і встановити, якими законодавчими 

актами даний напрям діяльності регламентується. 

Стосовно кримінально-процесуальної діяльності такі процедури 

зазвичай труднощів не викликають. Після вибору відповідної правової форми 

встановлюються конкретні, потрібні для неї фактичні підстави для вилучення 

майна. Наявність нормативних і фактичних підстав для тимчасового 

вилучення майна дозволяє перейти до оформлення документів, яким 

зазвичай виступає постанова уповноваженої посадової особи (ст.ст. 168, 169 

КПК) 205, с. 320-326.  

Взагалі, підготовка до проведення слідчої дії, що включає її планування 

(розстановку сил і засобів, визначення порядку та послідовності проведення), 

вибір часу, місце проведення, визначення кола учасників – це моменти суто 

тактичного характеру. Тому не випадково питання підготовки входять як 

складові частини до тактики слідчих дій. Тактичним є і завдання визначення 

оптимальної послідовності проведення слідчої дії. Виконанню слідчих, 

оперативно-розшукових та інших практичних дій передує логіко-психологічна 

діяльність слідчого по приведенню до стрункої системи своїх намірів, тобто 

розумовий процес планування, в ході якого і створюється слідчим 

перспективна модель процесів, подій та робіт [19, с. 8]. Ефективність 

проведення тимчасового вилучення майна багато в чому залежить від 

ступеня підготовленості та досвіду слідчої практики у слідчого до його  

проведення. Адже лише правильний підхід до виконання цієї процесуальної 
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дії, а також своєчасно застосовані процесуальні, тактичні і психологічні 

знання є запорукою успішного результату. 

З огляду на те, що тимчасове вилучення майна проводиться раптово, і 

слідчий заздалегідь  не знає яке саме майно буде тимчасово вилучене, 

підготуватись до проведення тимчасового вилучення майна у нього не має 

часу. А тому визначати завдання, встановлювати відомості про необхідність 

вилучення потрібних предметів і документів тощо, слідчий повинен з 

урахуванням обставин, що складаються на певному етапі проведення 

обшуку, огляду або затримання. У цілому, підготовчий етап складають 

необхідні заходи та розумова діяльність слідчого, що передують проведенню 

тимчасового вилучення майна і спрямовані на досягнення максимального 

позитивного результату. У випадку виникнення обставин, що вказуватимуть 

на можливість ТВМ слідчий відразу повинен вирішити таке основне питання, 

як необхідність тимчасового вилучення майна. З цією метою потрібно 

оцінити наявну інформацію для прийняття рішення про тимчасове вилучення 

майна. Слід зазначити, що пізнавальний ефект будь-якої слідчої дії,  в 

багатьох аспектах залежить від того, наскільки обґрунтовано прийняте 

рішення про її проведення [17, с. 55]. 

При цьому підставами для проведення ТВМ  є достатність підстав 

уважати, що майно у вигляді речей, документів, грошей тощо відповідають 

вимогам ч. 2 ст. 167 КПК та належать на праві власності особам визначеним 

у частині 1 цієї статті. Окремі вчені вважають, що найбільш типовою групою 

фактичних підстав тимчасового вилучення майна є відомості, які містяться у 

джерелах доказів. Такого висновку дозволяє дійти аналіз положень ст. 84 

КПК України, згідно із якою слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд 

встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають 

значення для кримінального провадження на підставі доказів. При цьому 

процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, 

висновки експертів [152, с. 70]. 
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Крім того, А. Е.Руденко вважає цілком законним використання 

результатів оперативно-розшукової діяльності як підстав для тимчасового 

вилучення майна у кримінальному процесі, оскільки саме відомості, отримані 

за результатами оперативно-розшукової діяльності слугують підставою 

тимчасового вилучення майна, яке є предметом кримінального 

правопорушення, у тому числі пов’язаного з його незаконним обігом. [152, с. 

73-74]. Проте, на наш погляд, наприклад, згідно із ч. 4 ст. 271 КПК України 

про результати контролю за вчиненням злочину складається протокол, до 

якого додаються речі і документи, отримані під час проведення цієї негласної 

С(Р)Д. Якщо контроль за вчиненням злочину закінчується відкритим 

фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи. З 

урахуванням викладеного, такі речі не є тимчасово вилученим майном, адже 

згідно із ч.4 ст. 271 КПК України про результати контролю за вчиненням 

злочину складається протокол, до якого додаються речі і документи, 

отримані під час проведення цієї негласної С(Р)Д. Якщо контроль за 

вчиненням злочину закінчується відкритим фіксуванням, про це складається 

протокол у присутності такої особи. 

Прийнявши рішення про проведення ТВМ, особа, яка буде його 

здійснювати, має чітко дотримуватись вимог процесуального закону, 

врахувавши при цьому вид злочину, особу, у якої бути вилучатись майно, 

умови і обставини, що безпосередньо склались під час проведення ТВМ. 

Крім того, при обшуку проблему складають самі об’єкти, що підлягають 

вилученню: у слідчого, як правило, про них та про місце їх можливого 

знаходження є неповні дані аж до моменту їх відшукання. Визначити це 

завчасно іноді досить важко, враховуючи, що слідчий не знає змісту майна, 

яку буде оглядати і щодо якої вирішуватиме питання про можливе 

проведення її ТВМ. 

Щоб отримати відповідь на питання: «Що вилучати?», потрібно мати 

максимальну уяву про ознаки та якості об’єкта. Відносно цих об’єктів 

слідчим повинні бути отримані відомості, що включають: найменування 
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предмета та його призначення, видові ознаки: форма, розміри, матеріал, 

колір, індивідуальні ознаки (номери, характерні ознаки експлуатації, дефекти 

тощо). Важливою є інформація стосовно кількості предметів (у тому числі 

однорідних), які треба вилучити. 

Зі змісту передбачених частиною 2 статті 167 КПК України ознак, яким 

повинне відповідати майно, тимчасове вилучення якого можна здійснити, 

вбачається їх тісний зв’язок із ознаками речового доказу. А саме: достатність 

підстав уважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення 

та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) 

для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, 

фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального 

правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом 

кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним 

обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення 

та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або 

частково перетворено. При цьому, на наш погляд, недостатньо 

урегульованим є питання, яке саме майно слід уважати тимчасово вилученим 

безпосередньо у ході законного затримання особи в порядку, передбаченому 

статтями 207, 208 КПК України. Зважаючи на те, що в ході затримання 

фактично не можливо належним чином визначити ознаки, які свідчать, що 

майно, наявне в затриманої особи, повністю відповідає вимогам, що 

встановлені ч. 2 ст. 167 КПК України [152, с.97]. Тому вважаємо, що 

тимчасово вилученими при законному затриманні особи в порядку, 

передбаченому статтями 207, 208 КПК України, слід уважати всі речі, 

документи, гроші тощо, які вилучаються у особи у ході її затримання, окрім 

тих, що не належать  до категорії майна у розумінні ЦК, про йшла мова у 

підрозділі 1.3. 

На цьому етапі також важливим є визначення кола учасників. Крім 

слідчого, прокурора, до обов’язкових учасників обшуку чи огляду житла чи 
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іншого володіння особи входять поняті. Необхідність їх залучення 

передбачена ч. 7 ст. 223 КПК України, відповідно до якої обшук або огляд 

житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються за 

обов’язковою участю не менше двох понятих. У низці випадків проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій у разі застосування безперервного 

відеозапису ходу їх проведення понятих можуть не запрошувати. Однак 

унаслідок надзвичайної важливості проведення обшуку особи, обшуку чи 

огляду житла чи іншого володіння особи це положення не діє. Головною 

вимогою до понятих, передбаченою в чинному КПК України, є 

незаінтересованість у результатах кримінального провадження. Згідно із ч. 7 

ст. 223 КПК України, понятими не можуть бути потерпілий, родичі 

підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних 

органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального 

провадження. 

Крім цього, відкритими лишаються питання щодо дій не 

уповноваженої особи в разі чинення опору з боку затриманого. Імовірно, 

можна порекомендувати особі, яка здійснює затримання, за наявності 

можливості, проводити тимчасове вилучення майна в присутності очевидців, 

які, у разі необхідності, зможуть підтвердити, як відбувалося затримання й 

тимчасове вилучення майна в затриманої особи. 

Складнішою є ситуація, коли затримання здійснюють у безлюдних 

місцях і запросити свідків неможливо. Саме за цих обставин найбільшою 

мірою актуальним є фіксація дій за допомогою звуко- чи відеозапису, 

зокрема з використанням мобільного телефону, планшету тощо. Одержані в 

такий спосіб матеріали, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 99 КПК України, належать 

до документів і можуть бути використані в доказуванні. 

Незважаючи на те, що ці рекомендації не претендують на однозначне 

вирішення всіх окреслених питань, запропонована модель поведінки, на 

нашу думку, принаймні буде сприяти мінімізації негативних наслідків 

неврегульованості порядку тимчасового вилучення майна під час затримання 
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особи, проведеного особою, яка не має на це службових повноважень [119, 

с.161]. 

Успішне вилучення майна можливе лише в тих випадках, коли 

присутні при цьому особи не перешкоджають, не чинять іншої протидії. Щоб 

забезпечити відповідний режим діяльності, в законі передбачені певні заходи 

забезпечення. Зокрема, відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК слідчий вправі 

заборонити особам, що перебувають у приміщенні чи іншому місці, де 

проводиться обшук, а також особам, що приходить у це приміщення або 

місце, залишати його, а також спілкуватися один з одним або іншими 

особами до закінчення обшуку, а за наявності достатніх підстав уважати, що 

особа, яка знаходиться в приміщенні чи іншому місці, в якому проводиться 

затримання, огляд, обшук та подальше вилучення, або приховує при собі 

предмети або документи, що можуть мати значення для справи, може бути 

піддано особистому обшуку без винесення про те окремої постанови.  

Останнім етапом проведення ТВМ є заключний, на якому здійснюється 

фіксація ходу та результатів. Відповідно до ч. 3 ст. 168 КПК України слідчий, 

прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або 

обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення 

зобов’язана скласти відповідний протокол. При цьому у зазначеній нормі не 

передбачено обов’язку скласти такий протокол при проведенні огляду і 

тимчасовому вилученні майна. Виходячи з аналізу норм КПК, що 

регламентують проведення обшуку, огляду та затримання, можна дійти 

висновку про досить нечітку регламентацією дій сторони обвинувачення при 

здійсненні фіксування тимчасового вилучення майна Так, при затриманні в 

порядку передбаченому ст.ст. 207,208 КПК факт передання слідчому, 

прокурору, іншій уповноваженій службовій особі тимчасово вилученого 

майна засвідчується протоколом (при цьому закон не встановлює який саме 

протокол складається - протокол цієї процесуальної дії, при проведенні якої 

було здійснено тимчасове вилучення майна або ж окремий протокол про 

тимчасове вилучення майна. 
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При проведенні огляду (ч. 5 ст. 237 КПК) усі вилучені речі і документи 

підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, 

які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів 

на місці здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони 

тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде 

здійснено їх остаточні огляд і опечатування. При проведенні обшуку (ч. 7 ст. 

236 КПК) слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати документи, 

тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального 

провадження. При цьому законодавець взагалі не згадує про необхідність 

складання протоколу обшуку чи огляду  і вказівки на те,що саме має бути  

зазначено у протоколах цих СРД. 

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 100 КПК речові докази, які отримано або 

вилучено слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно 

описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною 

обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України [106]. 

Якщо брати до уваги п. 5 Інструкції про порядок вилучення, обліку, 

зберігання та передачі речових доказів та іншого майна органами дізнання, 

досудового слідства і суду, затвердженої наказом від 27.08.2010 року 

№ 51/401/649/471/23/125 [141] факт вилучення речових доказів, документів, 

цінностей та іншого майна (у тому числі предметів і документів, вилучених з 

обігу) відображається у протоколі слідчої дії. При цьому у протоколі 

перераховуються всі предмети, які вилучаються, та щодо кожного такого 

предмета повинні бути вказані точне найменування, кількість, міра, вага, 

серія і номер, інші відмінні індивідуальні ознаки, а також місце, де 

відповідний об’єкт був виявлений. 

Отже, з аналізу зазначених норм убачається лише один достовірний 

висновок: указані дії оформляють протоколом. Однак вживаний 

законодавцем термін «відповідний протокол», про йшлося раніше, 

передбачає неоднозначне його тлумачення. чи «відповідним протоколом» 



150 

слід уважати протокол тієї процесуальної дії, під час проведення якої було 

здійснено тимчасове вилучення майна (наприклад, протокол затримання, 

огляду, обшуку), чи, можливо, окремий протокол про тимчасове вилучення 

чи передання майна, або ж протокол про вилучення речового доказу тощо 

[119, с. 66]. 

На думку О. Г. Шило, якщо в ухвалі слідчого судді про проведення 

обшуку деталізовані предмети, як і мають бути вилучені, то факт їх 

вилучення відображається у протоколі обшуку. Якщо в процесі обшуку 

вилучаються також і інші предмети, які не були зазначені в ухвалі слідчого 

судді, то вони набувають статусу тимчасово вилученого майна, також 

докладно описуються в протоколі обшуку або окремо у протоколі огляду. 

Аналогічне правило передбачено і стосовно проведення огляду и вилучені 

речі та документи, що не належать до предметів, які вилучені законом з 

обігу, уважаються тимчасово вилученими. У вказаних випадках 

процесуальне оформлення речових доказів здійснюється в таких 

процесуальних документах: ухвалі слідчого судді про обшук та протоколі 

обшуку (якщо вилучено лише той предмет, що вказано в ухвалі слідчого 

судді); протоколі огляду; клопотанні про арешт тимчасово вилученого майна; 

ухвалі слідчого судді про арешт тимчасово вилученого майна, що відповідає 

критеріям, передбаченим ст. 167 КПК України (два останні процесуальні 

документи складаються, як вказано вище, у тих випадках, коли під час 

обшуку чи огляду вилучені предмети чи документи, які не зазначені в ухвалі 

слідчого судді про проведення вказаних слідчих (розшукових) дій).У 

ситуації, за якої тимчасове вилучення предмета під час затримання 

здійснювала будь-яка особа в порядку ст. 207 КПК України, процесуальне 

оформлення речового доказу, вилученого у цей спосіб, здійснюють шляхом 

складання таких процесуальних документів: протоколу передання тимчасово 

вилученого майна; клопотання про арешт тимчасово вилученого майна; 

ухвали слідчого судді про арешт майна [199, с.23- 24]. 
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Таким чином, результатом ТВМ є створення відповідних 

процесуальних документів – джерел доказів, а також включення в їх систему 

належно оформлених матеріальних об’єктів (предметів та документів), що 

мають всі необхідні по закону реквізити [169, с. 11]. Важливо забезпечити 

правильне документування результатів здійснення цієї процесуальної дії, 

надійне закріплення доказів та інших доказових даних  Таким джерелом 

доказів при проведенні ТВМ виступає протокол, який складається слідчим за 

результатами проведення огляду, обшуку або затримання. 

У протоколі повинні бути відображені всі вилучені речі, зазначено, 

видані вони добровільно або вилучені примусово, точне зазначення кількості, 

міри, ваги або індивідуальних ознак вилученого і по можливості їх вартість. 

Якщо при обшуку, огляді, накладенні арешту на майно мали місце спроби 

знищити або заховати майно або факти порушення порядку з боку 

обшуканих та інших осіб, протокол повинен містити вказівку на це і на 

заходи, прийняті слідчим, хоча в КПК це і не вказується. Крім складання 

протоколу відповідної процесуальної дії при вилученні майна можуть 

застосовуватися й інші, факультативні засоби фіксації: складання планів, 

схем, аудіозапис, фото-, кінозйомка, відеозапис, про що в протоколі повинна 

бути відповідна відмітка. Фотографічні негативи та знімки, кінострічки, 

діапозитиви, фонограми, відеозаписи, плани, схеми, виконані при здійсненні 

вилучення, долучаються до протоколу. 

Усі зазначені дії, що входять до змісту діяльності з тимчасового 

вилучення майна, можна об'єднати в шість великих блоків: 1) встановлення 

підстав для вилучення майна (починаючи з отримання відомостей про сам 

факт існування такого і закінчуючи отриманням у передбачених законом 

випадках дозволу, згоди або рішення суду); 2) підготовка до вилучення 

майна, що включає дії з прогнозування відносно можливого вилучення майна 

та визначення конкретних осіб, у яких буде проводитися вилучення; 3) 

власне вилучення майна, що включає упакування та опечатування 

вилученого майна; 4) документальне оформлення вилучення майна 
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протоколом, включаючи направлення в необхідних випадках відповідного 

повідомлення; 5) правові наслідки вилучення майна.  

Наведений перелік дій, що входять до змісту діяльності з вилучення 

майна, не слід сприймати як її обов'язковий набір, який спостерігається в 

кожному випадку. Присутність кожної окремої дії в тому чи іншому 

конкретному випадку тимчасового вилучення майна визначається безліччю 

факторів. Ті чи інші дії можуть мати або не мати місце залежно від того, який 

правоохоронний орган діє, в якому правовому режимі протікає його 

діяльність і на якому етапі, яка правова форма вилучення майна обрана, в 

якій конкретній тактичній його ситуації режимі відбувається вилучення 

майна, які об'єкти (предмети) і звідки вилучаються і т.д. Кожен з означених 

елементів, з яких складається вилучення майна має своє конкретне значення. 

Перші – забезпечують права і законні інтереси громадян (роз’яснення прав і 

обов’язків учасникам), другі – успіх заходу в цілому (планування, організація 

і підготовка до вилучення), треті – тактичне значення (кваліфіковані 

пошукові дії), четверті – охорона та збереження доказів (упаковка та 

опечатування) і т. ін.  

 

Висновки до другого розділу 

 

1. Підстави тимчасового вилучення майна, визначені ч. 2 ст. 167 КПК 

України, є нормативним відображенням тих типових ситуацій, в яких 

здійснюється тимчасове вилучення майна у діяльності органів досудового 

розслідування під час затримання особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, проведення огляду й обшуку. При цьому 

положення КПК України мають повністю узгоджуватися з відповідними 

положеннями Цивільного кодексу України, що визначають поняття «майно» 

та виключають перебування у власності особи товарів, предметів і речовин, 

заборонених до обігу. Вилученим під час проведення відповідних 

процесуальних дій може бути лише те майно, що має матеріальний характер, 
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тобто речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, 

що вони мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України. Не дивлячись 

на те, що майнові права та обов’язки відповідно до ст. 190 Цивільного 

кодексу України є складовою поняття «майно», вони апріорі не можуть бути 

вилученими у межах кримінального провадження об’єктами, адже вони 

мають нематеріальний характер. 

2. Залежно від суб’єкта вилучення, характеру основної процесуальної 

дії та характеру виявленого майна процесуальними формами тимчасового 

вилучення майна є: 

- тимчасове вилучення майна під час затримання будь-якою особою, 

яка здійснила законне затримання в порядку ст. 207  КПК України;  

- тимчасове вилучення майна під час затримання уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України;  

- тимчасове вилучення слідчим, прокурором при проведенні огляду 

майна, яке не належить до предметів, що вилучені законом з обігу (вказані 

предмети згідно із ч. 7 ст. 237 КПК не вважаються тимчасово вилученим 

майном); 

- тимчасове вилучення слідчим, прокурором при проведенні обшуку 

майна, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл 

на проведення обшуку та яке не належить до предметів, що вилучені законом 

з обігу (вказані предмети згідно із ч. 7 ст. 236 КПК не вважаються тимчасово 

вилученим майном). 

3. З метою однозначно регулювання питання щодо тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні, пропонуємо внести   зміни 

до КПК України. А саме назву статті 235 «Ухвала про дозвіл на обшук житла 

чи іншого володіння особи» викласти у такій редакції «Ухвала про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи та тимчасове вилучення майна». 

Тим самим на підставі ухвали про обшук слідчий має право не лише 

проникнути до житла чи іншого володіння особи, а й на законних підставах 

вилучати речі, документи або осіб, для виявлення яких і проводиться обшук. 
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4. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального 

провадження організаційно складається з таких елементів: 

- підготовка до проведення відповідної слідчої (розшукової) дії (огляд, 

обшук), під час яких може бути застосовано тимчасове вилучення майна, та 

прогнозування (затримання) слідчим, прокурором ймовірності здійснити 

тимчасове вилучення майна; 

- безпосереднє виявлення при проведенні окремих процесуальних дій 

відповідних речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави 

вважати, що вони мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України; 

- фіксація виявленого майна в протоколі відповідної процесуальної дії 

та за допомогою техніко-криміналістичних засобів; 

- фізичне вилучення майна з матеріального середовища, в якому воно 

було виявлено, його упакування та опечатування, що фактично позбавляє 

підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним; 

- переміщення вилученого майна з місця проведення відповідної 

процесуальної дій до органу досудового розслідування чи інші місця, 

призначені для його зберігання; 

- вирішення питання про арешт майна або його повернення. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

 

3.1. Концептуалізація тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні 

 

 

На наше переконання, за чинним КПК 106 інститут тимчасового 

вилучення майна не отримав належного правового врегулювання. Це при 

тому, що сутність цієї процесуальної дії полягає у вилученні або 

витребуванні у певної особи або установи (підприємства, організації) майна, 

що має значення для кримінального провадження, що знаходить свій прояв в 

обмеженні майнових прав особи і становить зміст поняття «тимчасове 

вилучення майна». Для захисту законних інтересів людини, право власності 

отримало окреме нормативне забезпечення не тільки на національному, а й 

на міжнародному рівні. Незважаючи на досить суперечливий підхід до 

оцінки його сутності та значення, який знайшов своє вираження в тому, що 

право на мирне володіння майном не було зазначено з-поміж 

основоположних прав і свобод, закріплених Конвенцією про захист прав 

людини та основоположних свобод, згодом воно було встановлено в ст. 1 

«Захист права власності» Протоколу 1 до Конвенції, яка передбачає, що 

кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. 

Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах 

суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами 

міжнародного права 79.  

Історичний підхід західної традиції права щодо непорушності права 

власності, як зазначає С. Шевчук, переважно був суперечливий не тільки в 

конституційній доктрині, але й на рівні міжнародного права. Такі тенденції 
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були пов’язані, насамперед, з переосмисленням ролі держави в суспільстві та 

розвитком доктрини соціальної держави, яка вже майже п’ятдесят років є 

панівною в державах європейської демократії [188, с. 686, 687]. 

Право мирного володіння майном може застосовуватись до великої 

кількості вимог, речей, майнових прав та інтересів, які складають поняття 

«майно». Для визначення того, що власне входить до поняття «власності», у 

практиці Європейського Суду з прав людини було впроваджено кілька 

важливих критеріїв, які продовжують розвиватись. Такими критеріями є: 1) 

економічна цінність права чи інтересу; 2) об’єкт володіння повинен бути 

адекватно визначеним; 3) право чи інтерес повинні бути належним чином 

закріплені в національному праві [194, с. 686, 687]. 

Допустимість втручання у право власності передбачає необхідність 

існування ефективного механізму забезпечення майнових прав особи. Адже 

незаконне та необґрунтоване застосування примусу, вторгнення державних 

органів до сфери законних інтересів фізичної або юридичної особи, 

позбавлення, навіть тимчасове, її майна здатне завдати суттєвої шкоди її 

законним інтересам, відшкодування якої має здійснюватися у якнайшвидші 

строки, оскільки в окремих випадках це може призвести до зупинення, або 

надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або 

інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб і виходять 

за межі кримінального провадження.  

Основу механізму забезпечення майнових прав особи при застосуванні 

заходів процесуального примусу становлять правові вимоги до діяльності 

органів, які ведуть кримінальне провадження, стосовно дотримання прав 

суб’єктів кримінальної процесуальної діяльності і визнання за ними 

пріоритетного значення; забезпечення верховенства права і правової 

визначеності в становищі цих суб’єктів; дотримання вимог закону щодо 

фактичних, юридичних підстав та порядку обмеження права, а також надання 

уповноваженому суб'єкту можливості оскарження процесуальних рішень 

стосовно обмеження його прав, що являє собою процесуальний засіб захисту; 
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вчасного вжиття заходів до відшкодування шкоди, завданої незаконними 

діями, поєднаними із обмеженням майнових прав, та поновлення порушеного 

становища особи, притягненням до юридичної відповідальності осіб, винних 

у порушенні майнових прав особи 193, с.143.  

Як  неодноразово зазначалось у літературі, заходи примусу, спрямовані 

переважно, на тих осіб, які не бажають добровільно виконувати встановлені 

правила [12, с. 201-205; 132, с. 62]. Тому умови їх застосування, в першу 

чергу, пов’язані з визначенням протиправними дій осіб, які не виконують 

передбачені законом обов’язки. Ця думка кореспондує ч. 4 ст. 132 КПК 

України, згідно з якою для оцінки потреб досудового розслідування слідчий 

суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу 

забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які 

можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення 

важливих для кримінального провадження обставин. Проте ця умова 

фактично є незастосовною до такого заходу процесуального примусу, як 

тимчасове вилучення майна, оскільки КПК України не передбачає вимоги до 

особи, яка здійснює вилучення майна, зробити спробу отримати його в 

добровільному порядку від особи, у володінні якого воно перебуває [119, 

с.145]. Крім цього, на етапі здійснення тимчасового вилучення майна слідчий 

суддя або суд не проводить вищезазначену оцінку, оскільки не бере участі ні 

у власне вилученні, ні у наданні попередньої згоди на таку дію. 

Отже, забезпечення прав учасників процесу є публічно-правовим 

обов’язком державних органів, які здійснюють кримінальне провадження, що 

прямо випливає із ст. 3, 41 Конституції України 84. Будучи правовим 

засобом, цей обов’язок має здійснюватися протягом усього періоду 

кримінального провадження, що створює оптимальні умови для реалізації 

права, його охорони та захисту. Крім того, ст. 16 КПК передбачено, що 

позбавлення або обмеження права власності під час кримінального 

провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового 



158 

рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК. Без  судового рішення 

допускається лише тимчасове вилучення майна. 

Виконання обов’язку щодо забезпечення прав учасників процесу 

потребує активної діяльності компетентних органів та осіб, які здійснюють 

кримінальне провадження, щодо: роз’яснення права; створення умов для 

його реалізації та сприяння реалізації права; здійснення конкретних дій, 

спрямованих на попередження або усунення перешкод для його реалізації; 

виконання обов’язків, що кореспондують праву; захисту порушеного права 

або попередження його можливого порушення 190,с.7.  

Ураховуючи зазначене, недопустимим є переведення тягаря 

доказування спричинення шкоди майновим правам на особу, якій вона 

завдана у зв’язку із здійсненням кримінального провадження. На цьому 

акцентує Європейський Суд. У справі «Тендам проти Іспанії» заявник був 

виправданий за пред’явленим обвинуваченням і вимагав повернення йому 

вилученого під час розслідування майна. Деякі речі йому було повернено, 

проте, як він зазначив, вони були пошкоджені, а деякі взагалі втрачено. 

Розглядаючи справу, Суд у постанові від 13.07.2010 р. зазначив, що тягар 

доказування щодо втрачених та пошкоджених речей лежав на судових 

органах, які зобов’язані були стежити за їх схоронністю протягом строку їх 

вилучення, а не на заявнику, якого було виправдано через сім років після 

вилучення речей. Оскільки після виправдання заявника судові органи не 

надали пояснення втрати та пошкодження вилучених речей, вони несуть 

відповідальність за будь-яку шкоду, спричинену вилученням. Відмовивши 

заявнику у вимозі компенсації завданої йому шкоди, судові органи поклали 

на нього не співмірний та надмірний тягар [135, с. 32, 36].  

При формулюванні основних положень теорії тимчасового вилучення 

майна у кримінальному провадженні передусім зазначимо, що слід 

акцентувати увагу на загальних та специфічних ознаках цієї процесуальної 

дії:  
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1. Загальні: 1) тимчасове вилучення майна [(певних об’єктів/предметів) 

у певних осіб]; 2) вилучення добровільне чи примусове; 3) тимчасове 

вилучення об’єктів/предметів, що мають значення для кримінального 

провадження/справи. 

2. Специфічні: 1) застосування пізнавальних і посвідчувальних 

операцій; 2) можливе порушення конституційних прав; в) належність 

вилученого (предмети перебувають у володінні (віданні) фізичної або 

юридичної особи); 3) здатність об'єктів вилучення забезпечити можливу 

спеціальну конфіскацію та конфіскацію. 

Загальні ознаки тимчасового вилучення майна. Насамперед це 

тимчасове вилучення майна [(певних об’єктів/предметів) у певних осіб]. 

Важливим є з’ясування питання щодо кола осіб, майно яких може бути 

вилучене. В Україні перелік суб'єктів, майно яких може бути тимчасово 

вилучене або на яке може бути накладений арешт, визначений у ч. 1 ст. 167, 

ч. 1 ст. 170 КПК. До них віднесені: 1) обвинувачений; 2) підозрюваний; 3) 

особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану 

діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила 

суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути 

застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації 

майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді 

або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.  

У порівняльно-правовому аспекті слід зазначити, що в законодавстві 

окремих країн СНД існують різні підходи до визначення суб’єктів, у яких 

може перебувати майно, що підлягає арешту 36. В одних державах арешту 

підлягає майно незалежно від його місця знаходження, про що прямо 

зазначається в законі (Азербайджан, Вірменія, Молдова)1, в інших ідеться 

                                                 
1 Згідно із ч. 1 ст. 204 КПК Азербайджану арешт може бути накладений на майно обвинуваченого, а також 

осіб, які можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, незалежно від того, у кого воно 

знаходиться. Частина 2 ст. 232 КПК Вірменії встановлює, що арешт накладається на майно підозрюваного та 

обвинуваченого, а також осіб, на яких може бути покладена майнова відповідальність за дії підозрюваного 

та обвинуваченого, незалежно від того, яке це майно і де воно знаходиться; відповідно до ч. 1 ст. 204 КПК 
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про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які за законом 

несуть за їхні дії матеріальну відповідальність (Киргизстан, Білорусь, 

Казахстан, Узбекистан)2.  

У теорії кримінального процесу відсутня єдність поглядів щодо 

можливості вилучення та арешту майна, що перебуває в інших осіб, якщо 

таке майно отримане обвинуваченим (підозрюваним) законним шляхом до 

вчинення злочину, яким заподіяна шкода потерпілому, але передано цим 

особам на зберігання, у володіння, користування з метою приховання від 

арешту й перешкоджання його вилученню для забезпечення цивільного 

позову, інших майнових стягнень, можливого штрафу або конфіскації майна. 

Одні вчені наполягають на тому, що на будь-яке інше майно, що перебуває у 

сторонніх осіб, включаючи майно, що належить підозрюваному, 

обвинуваченому на законних підставах, арешт не може бути накладений [16, 

с. 102, 103]. Інші виходять із того, що коли встановлено, що майно належить 

обвинуваченому (підозрюваному) або цивільному відповідачеві, воно 

підлягає арешту в загальному порядку незалежно від його місця знаходження 

[13, с. 14-15; 25, с. 29-38; 30, с. 9; 158, с. 110-115]. Аналогічну позицію займає 

законодавець в ч. 1 ст. 167 КПК, ч. 1 ст. 170 КПК України. 

Уважаємо, що для вилучення майна, здобутого в результаті злочинних 

дій підозрюваного, обвинуваченого, яке знаходиться в інших осіб, не має 

значення підстава, за якою таке майно перейшло до них. Тому незалежно від 

того, чи передане придбане обвинуваченим (підозрюваним) злочинним 

шляхом майно на зберігання або в тимчасове користування іншим особам, чи 

перейшло до них право власності на таке майно, воно може бути вилучене. 

Наявність у власності майна, що не може бути підтверджене на законних 

підставах само по собі не свідчить про злочинність їх походження [53, с.128]. 

                                                                                                                                                             
Молдови арешт може бути накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого, а також цивільного 

відповідача у передбачених законом випадках незалежно від виду майна і від особи, у якої воно 

знаходиться. 
2Згідно з ч. 1 ст. 119 КПК Киргизстану арешт може бути накладений на майно підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного. Частина 1 ст. 132 КПК Білорусі та ч. 1 ст. 161 КПК Казахстану встановлюють, 

що арешт може бути  накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які несуть за законом 

матеріальну відповідальність за їх дії. Частина 1 ст. 290 КПК Узбекистану закріплює, що арешт може бути 

накладений на майно підозрюваного, обвинуваченого, підсудного та цивільного відповідача. 
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Так, ст. 20 Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції 

встановлює презумпцію походження майна службової особи внаслідок 

вчинення корупційних діянь [78]. На рахунок цього Г. Богуш зазначає, що 

кошти можуть мати будь-яке походження, і навіть якщо воно незаконне, 

однак не обов’язково пов’язане з корупцією [14, с.121] Окрім цього, у ст. 20 

Конвенції йдеться про неможливість особи раціонально обґрунтувати 

збільшення своїх активів, а це означає, що йдеться про показання або 

пояснення особи щодо своїх раніше вчинених дій, що суперечить ч.1 ст.63 

Конституції України [71, с.226]. При переході права власності на майно, 

отримане в результаті злочинних дій обвинуваченого (підозрюваного), до 

інших осіб накладення арешту на дане майно закон також не пов'язує з тим, 

знав і чи повинен був знати власник, що майно, яке було придбане ним, 

здобуте злочинним шляхом, і яким способом – платно або безоплатно – він 

одержав це майно [6, с. 118-119]. Якщо ж особа знала, що майно здобуте 

злочинним шляхом, вона підлягає притягненню до кримінальної 

відповідальності. Крім підозрюваного, обвинуваченого, арешт може бути 

накладений і на майно осіб, які за законом несуть матеріальну 

відповідальність за його дії (ч. 3 ст. 170 КПК). 

При вилученні майна за рішенням суду (в ході обшуку) ситуація 

кардинально інша, адже у випадках, коли є достатні підстави вважати, що 

майно, яке знаходиться в певної особи чи в певному місці, має значення для 

кримінального провадження, як: 1) знаряддя та засоби злочину, предмети та 

цінності, отриманні злочинним шляхом, інші предмети та документи; 2) 

майно для забезпечення передбаченої законом конфіскації або 

відшкодування спричиненої злочином шкоди; 3) предмети та документи 

обмежені в обороті за відсутності на них у обшукуваного дозвільних 

документів; 4) предмети та документи, вилученні з обігу,  уповноважена 

службова особа або слідчий, прокурор проводять вилучення майна. 

Із цього приводу слід погодитись із позицією Н.С. Моргун про те, що 

суди в практичній діяльності досить часто доходять висновку, що визнати 



162 

речовими доказами можна лише вилучені речі та документи, які входили до 

переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання, а також 

арештоване майно відповідно до правил ст. 98 КПК. При цьому визнання 

речовими доказами тимчасово вилученого майна без накладення на нього 

судом арешту відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК наразі чинним КПК не 

передбачено 120, с. 218-223.  

Уважаємо, що це нонсенс для досудового розслідування, коли «суди 

доходять висновку, що визнати речовими доказами (sic! – Авт.) можна лише 

вилучені речі та документи, які входили до переліку, щодо якого судом 

прямо надано дозвіл на їх відшукання…», оскільки, це й не потрібно 

передбачати. Адже майно в статусі речових доказів повинне автоматично, 

протоколом конкретної процесуальної дії долучатися до матеріалів 

кримінального провадження, на що, до речі, у слідчого та прокурора (ст.ст. 

36-41, ч.1 ст. 84, ст.ст. 91-94, 98-100 КПК) як основних суб’єктів пошуково-

пізнавальної діяльності (суб’єктів доказування) достатньо правової 

кваліфікації та процесуальних повноважень. Але ж про які повноваження 

йдеться, якщо навіть протоколювання факту ТВМ [сама процедура якого 

нібито не потребує рішення (ухвали) суду (слідчого судді)] потребує 

уповноваженої особи, а далі в межах клопотання слідчого, прокурора про 

арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше 

наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути 

негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У зв’язку з цим постає 

запитання: для чого тоді вилучали, щоб повернути? Відповіддю має стати 

положення ч. 2 ст. 167 КПК: вилученню підлягає майно, якщо є достатні 

підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення 

та (або) зберегли на собі його сліди і т.д. Отже, у чому полягає відмінність 

положень ч. 2 ст. 167 КПК і ч. 1 ст. 98 КПК? Адже в останній визначено, що 

речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям учинення 

кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші 
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відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 

встановлюються під час кримінального провадження, також і предмети, що 

були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, 

набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення.  

Отже, положення ч. 1 ст. 98 КПК та ч. 2 ст. 167 КПК є майже 

ідентичними за своїм змістом, з відмінністю яка полягає у тому, що 

тимчасовому вилученню підлягає виключно майно, у розумінні ЦК, яке 

належить на праві власності підозрюваному або іншим особам, а речовими 

доказами можуть бути будь-які матеріальні об’єкти, якщо вони відповідають 

вимогам передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК.  Тому для чого тоді рішення суду на 

арешт таких об’єктів, тобто якщо майно вже вилучене, для чого тоді 

необхідний арешт такого майна? Можна припустити той факт, що 

законодавець увів ТВМ із метою вилучення майна, без відповідного рішення 

суду, коли ще не розпочато кримінального провадження (не внесено 

інформацію до ЄРДР) і щодо відповідного майна є достатні підстави…, але ж 

як тоді тлумачити положення щодо вилучення під час провадження огляду, 

обшуку? У даному контексті може виникнути питання, якщо предмети, які 

входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі 

про дозвіл на проведення обшуку не мають правового статусу тимчасового 

вилученого майна, то який правовий статус вони мають? У випадку, якщо 

таке майно підпадає під ознаки речового доказу, то відповідно до ч.1 ст. 100 

КПК, речовий доказ, який був вилучений стороною кримінального 

провадження, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім 

випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 КПК. Отже відносно 

такого майна слідчий має звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий 

доступ до речей і документів або про арешт.  

Взагалі необхідність вилучення майна диктується встановленням 

доказових фактів, які є процесуальною підставою для визнання їх речовими 

доказами з метою доведення фактичних обставин справи, забезпечення 
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можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, 

що допускається в разі необхідності без судового рішення та на підставі 

постанови слідчого, прокурора або ухвали слідчого судді з додержанням 

правил КПК про огляд, обшук житла чи іншого володіння особи, що 

зумовлено правовими підставами для вилучення: ст. 100, ст.ст. 148-152, ст. 

157, ст.ст. 159, 160, ст. 162, ч. 7 ст. 163, п. 6 ч. 1 ст. 164, ч. ч. 3, 4 ст. 165, ст. 

166, ч. 2 ст. 167-169; ч. 3 ст. 170, ст.ст. 170-175; ч. 7 ст. 236; ч. 5 ст. 237; ч. 3 

ст. 239; ч. 5 ст. 239; ч. 6 ст. 239; ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 262, ч. 4 ст. 262, п. 3 ч. 1 

ст. 267, ч. 6 ст. 271 КПК. 

Другою загальною ознакою цієї процесуальної дії є вилучення 

добровільне чи примусове. Серед елементів вилучення майна виділяється 

особлива категорія юридично значущих 44, тобто таких, від яких залежить 

вирішення правових питань, а інколи й напрям кримінального провадження в 

цілому. До числа подібного роду елементів вилучення майна можна віднести: 

1) наявність ініціативи в отриманні об’єктів (примусове вилучення); 2) 

добровільність видачі об’єктів; 3) час (момент) вилучення (видачі) майна 

об’єктів; 4) місце виявлення об'єкта майна, характер сховища (житла, 

приміщення, складу і т.п.) і стан його захисту, замків тощо, що 

перешкоджають доступу до нього. Ступінь значущості вказаних обставин 

наочно виявляється на прикладі випадків, коли добровільна видача об’єктів є 

підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності. Слід 

звернути увагу на те, що наприклад під час обшуку, особа може добровільно 

видати предмети, які  не входять до переліку, щодо якого прямо надано 

дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Однак при 

цьому закон не  містить роз’яснень щодо того який статус має таке майно, чи 

є воно тимчасово вилученим? Тобто певну ясність у таку ситуацію вносить 

аналіз наведених вище обставин, які визначають факт надання дозволу на 

вилучення певного майна. якщо воно зазначено в ухвалі слідчого судді, то не 

є тимчасово вилученим. На наш погляд, навіть якщо особа добровільно дала 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n2400
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згоду на вилучення майна, воно все одно є тимчасово вилученим і треба 

дотримуватись порядку його арешт  

При цьому  суттєве правове значення має обставина добровільної 

видачі або здачі предметів, що мають значення для кримінального 

провадження. Особливо здача речей заборонених до обігу. Поняття 

добровільної здачі кримінальних об'єктів, що визначається через належність 

ініціативи в отриманні об'єктів, слід відрізняти від їх добровільної видачі. В 

обох випадках ідеться про добровільні дії, розрізняються вони ж між собою 

тим, що в одному випадку, коли йдеться про здачу об’єктів, в іншому – про їх 

видачу. Під видачею ми розуміємо таку їх передачу в розпорядження 

правоохоронних органів, яка відбулася після офіційного звернення 

відповідної уповноваженої особи з даного приводу. Таке тлумачення 

випливає зі змістовних відтінків указаних термінів. «Видати» визначається як 

«дати», «надати що-небудь», «забезпечити чим-небудь», а «здати»  

«передати щось кому-небудь» [126, с. 96]. Дане тлумачення відповідає і 

законодавчим термінологічним традиціям. Ідеться про те, що відносно 

випадків передачі об'єктів у розпорядження правоохоронних органів з 

ініціативи громадянина вживаються терміни «здача» (наприклад, ч. 3 ст. 263, 

ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 ст. 3211 КК) [100], а стосовно 

випадків надання певних об'єктів у відповідь на попередню офіційну вимогу 

– «видача». Наприклад, у статтях КПК, що регламентують провадження 

огляду та обшуку, ТВМ (ст.ст. 234, 236, 237, 167-169 КПК) [106], в яких 

ініціатива, безумовно, належить правоохоронним органам, вживають термін 

«видача». 

Відповідно, якщо в ч. 3 ст. 263, ч. 4 ст. 307, ч. 4 ст. 311, ч. 5 ст. 321, ч. 4 

ст. 3211 КК ідеться про добровільну здачу предметів у тому значенні, що вони 

передаються громадянином в розпорядження правоохоронних органів з власної 

ініціативи, тоді в ст.ст. 236, 237, 167-169 КПК добровільність уживають як 

альтернативу примусу. «Видані добровільно» означає, що вони надані 

правоохоронним органам без примусу, але в будь-якому випадку – з їх 
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ініціативи, після пред'явлення ними офіційної вимоги про видачу (у формі 

постанови про огляд або обшук). Тобто спостерігається багатозначність 

терміна «добровільний»: в одній ситуації він означає наявність ініціативи, в 

іншій – наявність або відсутність примусу, вилучення об'єктів за добровільної 

волі власника майна або проти неї.  

Той факт, що «добровільний» у значенні «без примусу» не ідентичний 

«добровільний», тобто такий, що стався за ініціативи особи, зовсім не 

позбавляє перше значення свого юридичного змісту. Лише не слід плутати, 

відносити перше до значення другого. Добровільне надання, видача об'єктів у 

тому значенні, що вона відбулася без застосування примусу, має власне 

юридичне значення, суть якого полягає в тому, що така видача розцінюється 

як доказ однієї з передбачених в законі обставин, пом'якшуючих покарання – 

активне сприяння виявленню, розслідуванню та попередженню злочину (п. 3 

ч. 1 ст. 65, ст. 66 КК).   

Інше зауваження стосується добровільної здачі наркотичних засобів або 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – слід уважати видачу їх 

особою за пропозицією слідчого перед початком проведення в приміщенні 

огляду або обшуку. Оскільки добровільна здача наркотичних засобів або 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів означає видачу суб'єктом 

цих засобів або речовин, уповноваженим особам за реальної можливості 

розпорядитися ними в інший спосіб. Обшукуваний навіть після того, як 

слідчий запропонує йому на початку слідчої розшукової дії видати належні до 

вилучення речовини і т.п., що мають значення для кримінального 

провадження, зберігає реальну можливість розпорядитися ними в інший 

спосіб, тобто, він може їх викинути, знищити і т.п. Очевидно, що таке 

сприйняття не відображає дійсної ситуації, що виникає під час обшуку, огляду. 

Видача особою наркотичних засобів або психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів за пропозицією слідчого перед початком 

провадження в приміщенні огляду або обшуку, вилучення може 

розцінюватися лише як активне сприяння розслідуванню злочину, тобто, як 
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обставина, пом'якшуюча покарання, про що йдеться в п. п. 1, 2 ч. 1ст. 66 КК. 

Щоб звільнити особу на цій підставі від кримінальної відповідальності, 

необхідно, передусім, змінити закон. 

Слід зауважити, видача майна, що підлягає вилученню, може відбутися і 

після початку пошукових дій. Однак властивістю добровільності в значенні 

обставини, яка пом'якшує відповідальність, вона буде наділена лише в тому 

випадку, якщо вилучення відбулося не у зв'язку з конкретними пошуковими 

діями, в результаті яких подальше приховування втрачає сенс (відкриті двері 

до житла, приміщення, сховища; виявлено тайник; розпочалися розкопки на 

присадибній ділянці). Добровільна видача об'єктів може відбутися і після 

проведення пошуків, якщо вони не призвели до успіху. У даному випадку є 

підстави для того, щоб визнати таку видачу такою, що відбулася за ініціативи 

особи / обшукуваного, і що тягне за собою звільнення його від кримінальної 

відповідальності за незаконне зберігання об'єктів, також і вилучених з обороту 

(ч. 7 ст. 236 КПК). 

Тимчасове вилучення об’єктів/предметів, що мають значення для 

кримінального провадження. Пошук, виявлення, вилучення та фіксація, 

збереження об'єктів, що необхідні для визнання їх речовими доказами (ст.ст. 

98-100 КПК). Вилучення майна є засобом формування та збору нових доказів 

та перевірки тих, що вже є в розпорядженні слідчого. Якщо це речовий доказ, 

який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, 

повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, 

передбачених статтями 160-166, 170-174  КПК (ч. 1 ст. 100 КПК).  

Зберігаються речові докази або документи, незалежно від того чи надані вони 

добровільно або на підставі судового рішення, стороною кримінального 

провадження, якій він наданий. При цьому сторона кримінального 

провадження, зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання 

у кримінальному провадженні. Речові докази, отримані або вилучені слідчим, 

прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в 

протоколі огляду 102, с. 186. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n1588
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1449222435758784#n1662
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При визначенні обсягу майна, яке підлягає тимчасовому вилученню, 

необхідно виходити із ознак майна, які перелічені в ч. 2 ст. 167 КПК та 

матеріально-правових підстав для застосування цього заходу. Так, якщо 

такою підставою є завдана злочином шкода, то з урахуванням її розміру у 

грошовому еквіваленті має визначатися обсяг майна, що підлягає вилученню. 

Іншим чином необхідно діяти в тому випадку, коли підставою для вилучення 

майна є вчинення злочину, за який можливе покарання у вигляді конфіскації 

майна. У цьому випадку необхідно вилучати все наявне у підозрюваного, 

обвинуваченого майно, крім того, яке не підлягає конфіскації. Тому 

вважаємо, що це ще раз підкреслює нашу позицію відносно того, що в рамках 

вилучення майна потрібно вилучати, власне, усе майно. Крім того, як 

свідчить анкетування проведене В.В. Ігнатенко в межах дисертаційного 

дослідження, серед слідчих працівників прокуратури, податкової міліції й 

органів внутрішніх справ Херсонської та Кіровоградської областей, 68% 

респондентів визначають недосконалість норм чинного КПК України 

причиною складності вжиття заходів забезпечення конфіскації майна на 

території України 64, с. 6. Із власних позицій зауважимо, що нічого не 

змінилося з 2010 р., не вплинув на цей процес і КПК 2012 р. 

Особливо «суперечливим» є положення ч. 2 ст. 168 КПК щодо 

тимчасового вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, 

мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, 

які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише в 

разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Ці положення 

суперечать ч. 2 ст. 16 КПК, в якій передбачено, що на підставах та в порядку, 

передбачених цим кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без 

судового рішення; ч. 1 ст. 132 КПК України – заходи забезпечення 

кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого 

судді або суду, за винятком випадків (а ТВМ і належить саме до таких 

випадків – Авт.), передбачених КПК України. Водночас Законом України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення 
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дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб 

правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» 

від 16.11.2017 № 2213-VIII взагалі заборонено тимчасове вилучення 

електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів 

систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на 

них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, 

або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального 

правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо 

доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи 

пов’язаний з подоланням системи логічного захисту [137]. Проте у разі 

необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що 

міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних 

системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних 

частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням 

спеціаліста. Хоча законодавець не розкриває поняття «у разі необхідності», 

за логікою зрозуміло, що для забезпечення завдань кримінального 

провадження. Втім, на практиці таке визначення може трактуватись як 

завгодно. До того ж, у разі простого копіювання інформації з одного 

жорсткого диску на інший зміст інформації на обох дисках відрізнятиметься, 

оскільки при простому копіюванні таке копіювання здійснюватиметься без 

копіювання завантажувальних секторів, таблиць розміщення даних та іншої 

службової частини. Тобто, при простому копіюванні зміст інформації на 

одному диску не буде ідентичним змісту інформації на диску, на який було 

здійснено запис, не співпадатиме так звана хеш-сума диску, що може мати 

наслідком проблеми з доказуванням. Отже, необхідно буде здійснювати не 

просте копіювання, а таке, коли буде створено образ диску (його 

клонування). Для цього потрібні спеціальні знання у галузі комп’ютерної 

техніки та спеціальне програмне забезпечення. Крім того норми КПК не 

місять чітко визначеної процедури використання таких копій. До того ж 

проведення експертизи обов’язково необхідно надавати оригінал (вилучену 
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техніку), адже за копією змісту сервера неможливо довести достовірність 

інформації. Тому  для реалізації п.3 ч.2 ст. 168 КПК необхідно забезпечити 

матеріально-технічну основу зняття копій. З цією метою необхідно на 

законодавчому рівні прийняти нормативно-правові акти або галузеву 

інструкцію про порядок здійснення копіювання інформації, що міститься в 

інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, 

інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах. Де 

визначити хто, в присутності кого, за ухвалою суду чи з інших підстав  та з 

використанням якого обладнання та програмного забезпечення буде 

виконувати зазначені дії. 

Крім того, в існуючій редакції: «тимчасове вилучення електронних 

інформаційних систем або їх частин…», виникає необхідність уточнення 

положення щодо ухвали суду, в якій вони безпосередньо повинні бути 

зазначені. Також, не зрозумілим залишається питання щодо копіювання 

інформації, яке також здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді 

або суду. Адже глава 16 «Тимчасове вилучення майна» КПК України не 

містить посилань на таку юридичну підставу тимчасового вилучення майна, 

як ухвала суду для жодного із інших випадків, крім зазначеного у абзаці 2 

частину 2 статті 168 КПК України [152, с.81]. До того ж, якщо майно входить 

до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді, то воно 

не є тимчасово вилученим. Також викликає запитання сформульоване 

законодавцем положення, щодо «безпосередньо зазначені в ухвалі суду», 

адже на стадії досудового розслідування судовий контроль у кримінальному 

провадженні здійснює слідчий суддя, який і виносить ухвалу. Судове 

рішення у формі ухвали, викладається судом в ходу судового розгляду. 

Отже після доповнення ч. 2 ст. 168 КПК України абзацом 2 було 

створено юридичну колізію, яка полягає у тому, що, коли в ухвалі суду буде 

зазначено певне майно, яке підлягає вилученню (у даному випадку – 

електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем 

зв’язку), то таке майно не може вважатися тимчасово вилученим [152, с.83]. 
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На ці обставини у своєму дисертаційному дослідженні звертала увагу 

А. Е. Руденко, яка  вказала на необхідність внесення змін до абзацу 2 ч. 2 ст. 

168 КПК України та викладення вказаного абзацу в такій редакції: 

«Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, 

мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, 

які мають значення для кримінального провадження, заборонено. Вилучення 

таких предметів здійснюється лише у разі, якщо вони входять до переліку, 

щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на 

проведення обшуку» [152, с.196]. На нашу думку вказана пропозиція є 

цілком прийнятною, але з деякими зауваженнями, а саме ч. 2 ст. 168 КПК 

України «…Вилучення передбаченого в п.2 цієї статті майна здійснюється 

лише у разі, якщо воно входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл 

на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку та 

тимчасове вилучення майна» 

Специфічні ознаки ТВМ, як процесуальної дії. 

1. Застосування пізнавальних і засвідчуваних операцій. За своєю 

природою і метою ТВМ це як пізнавальна, так і організаційно-розпорядча 

дія, що проводиться для того, щоб запобігти відчуженню майна, забезпечити 

його збереження, також забезпечення речовими доказами. Наприклад, при 

проведенні огляду, поєднаного із тимчасовим вилученням майна, слідчий, 

прокурор або за їхнім дорученням залучений спеціаліст має право проводити 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, 

виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, 

виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені 

законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до 

кримінального провадження. Вилучені речі й документи, що не належать до 

предметів, які вилучені законом з обігу, уважаються тимчасово вилученим 

майном. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ 

або документ, зобов’язана зберігати їх у стані, придатному для використання 
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у кримінальному провадженні. Речові докази, отримані або вилучені слідчим, 

прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в 

протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення 

здійснюється в порядку, визначеному КМУ (ч. 2 ст. 100 КПК). 

2. Можливе порушення конституційних прав. При вилученні відповідне 

майно відшукується, виявляється, оглядається, вилучається, передається 

власникам, зберігається, знищується. Важливим із точки зору забезпечення 

ефективності вилучення майна особи є вирішення питання стосовно 

найбільш доцільного моменту застосування даного заходу, адже нормативно 

його не визначено. Так закон допускає арешт майна лише тієї особи, яка має 

процесуальний статус підозрюваного або обвинуваченого, а також у третіх 

осіб, тому вбачається, що цей захід має застосовуватися негайно після появи 

в провадженні цих учасників для забезпечення цивільного позову, стягнення 

з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації 

майна. Щодо тимчасового вилучення майна ситуація дещо інша, оскільки 

положення ч. 1 ст. 167 КПК визначають, що тимчасовим вилученням майна є 

фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває 

зазначене в частині другій цієї статті майно і т. д. Тобто при тимчасовому 

вилученні майна процесуальний статус особи не має значення, оскільки ця 

дія спрямована на основний її об’єкт – майно (ч. 2 ст. 167 КПК). Але, 

визначивши попередньо правові форми та можливі види вилучення майна за 

КПК, уважаємо, що цей перелік майна (об'єкт/предмет вилучення) більш 

широкий, становлячи собою цілісний об'єкт такої процесуальної дії, яка може 

проводитися і до початку кримінального провадження, у стадії досудового 

розслідування та судового розгляду кримінальної справи в суді. Важливу 

роль у процесі здійснення кримінального провадження відіграють гарантії 

при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. 

Основною гарантією прав підозрюваного, обвинуваченого є, на наш погляд, 

ст. 132 КПК України, яка визначає загальні правила застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження. Ці правила гарантують 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1104-2012-%D0%BF/paran6#n6
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підозрюваному, обвинуваченому неможливість застосовувати вказані вище 

заходи без умотивованих причин (тягар доказування слідчому судді 

покладено на слідчого та прокурора) без ухвали слідчого судді, а також не 

застосовувати заходи забезпечення, якщо є можливість отримати необхідні 

речі, документи, дані без застосування заходу забезпечення кримінального 

провадження [188, c. 141]. 

Користування правами людини не повинно обмежуватися. Проте, коли 

існує така потреба, слід чітко обґрунтувати, конкретні межі запровадження 

обмежень прав, довести мету можливих відступів від тих прав, що захищені 

міжнародними угодами. З одного боку, це дозволяє державі, посилаючись на 

дію відповідних міжнародно-правових норм, запроваджувати вимушені 

обмеження на користування певними правами, а з іншого – захищає 

громадян від свавільних дій держави щодо обмеження їхніх прав [164, c. 

509]. У Загальній декларації прав людини зазначається, що обмеження 

можуть бути застосовані лише з певною, чітко встановленою метою. 

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є 

непорушним. Однак у кожній правовій державі існують заходи примусу, 

наслідком застосування яких є обмеження конституційних прав і свобод 

людини, що відбувається не інакше як на підставах і в порядку, передбачених 

законом. Особливого значення правообмежувальний характер таких заходів 

набуває у сфері кримінального провадження. У зв’язку із цим зазначені 

конституційні права і свободи людини гарантуються й забезпечуються під 

час здійснення кримінальних проваджень, а недоторканність права власності 

закріплено як одну із загальних його засад (п. 9 ч. 1 ст. 7, ст. 16 КПК 

України) [52, c. 519]. 

Актуальність і важливість практичної спрямованості піднятого питання 

зумовлена тим, що в ст. 16 КПК України передбачена можливість 

тимчасового вилучення майна без судового рішення. Водночас у КПК 
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України не має чіткого формулювання та регламентування дозволених 

випадків обмеження права власності. Законодавче закріплення відповідних 

обмежень права власності в кримінальному провадженні повинно бути 

доцільним і справедливим як з погляду забезпечення гарантій прав і свобод 

людини, так і гарантій повноцінного проведення слідчим, прокурором 

досудового розслідування. У зв’язку з цим слід підтримати позицію 

С. Г. Пепеляєва про те, що в правовій державі захист прав і свобод людини 

можливий за наявності розвинутого правового механізму та законодавства, 

здатного забезпечити рівність усіх громадян на однакову правову 

захищеність та індивідуальну відповідальність [129, с. 13–14]. Дійсно, у 

такому разі можна вести мову не про порушення основоположних і 

конституційних прав та свобод, а про їх правомірне обмеження, зменшення 

обсягу з підстав і в порядку, передбачених законом. Як слушно зауважила 

О. Г. Шило, запровадження на стадії досудового розслідування ефективної 

процедури гарантій безпідставного обмеження прав і свобод є особливо 

необхідним [200, с. 351]. 

Майно може бути тимчасово вилучено виключно під час обшуку, 

огляду або затримання особи – тобто в процесі здійснення процесуальних 

дій, які від слідчого (прокурора) потребують уваги і складання відповідних 

процесуальних документів. У цей же час (через 48 годин після вилучення) 

слідчим (прокурором) має бути (після відповідних міркувань) якісно 

складено і вчасно подано до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово 

вилученого майна (не формальне, а обґрунтоване, з оригіналами або копіями 

документів та інших матеріалів, якими підтверджується обґрунтування) [2, 

с.268]. Якщо звертатись до практичного застосування гарантій, то такими, що 

відповідають європейським стандартам, є норми, які змушують слідчих, 

прокурорів обґрунтовувати кожне клопотання щодо застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження [188, c. 132]. Тимчасове вилучення 

майна може застосовуватися для забезпечення кримінального провадження 

лише за наявності достатніх підстав, визначених законодавством, що є 
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гарантією права розпоряджатися своєю власністю, адже лише за чітко 

встановленими підставами таке право може бути обмежено. Уважаємо, що 

рішення про застосування запобіжного заходу не повинне ґрунтуватися 

виключно на інтуїції, а має прийматися компетентним органом на підставі 

достатніх даних, які підтверджують імовірність недобросовісності 

підозрюваного, обвинуваченого та залежно від тяжкості вчиненого злочину 

[189, c.256]. 

О. І. Андрєєва стверджує, що межі допустимого обмеження прав особи 

в кримінальному процесі визначаються умовами і критеріями такого 

обмеження, які взаємопов’язані між собою. Умовами обмеження прав особи 

є: законність обмеження прав і правова визначеність положень закону, що 

обмежують права особи; наявність установленої процедури обмеження та 

відповідність її міжнародним стандартам у галузі захисту прав людини; 

існування закріпленого в законі механізму реалізації прав; наявність у законі 

гарантій дотримання прав (у тому числі ефективних способів охорони та 

захисту порушеного права, а саме: можливість застосування обмеження за 

рішенням суду, можливість оскаржити обмеження в суді, дієвий періодичний 

контроль за необхідністю продовження обмеження і процедура скасування 

обмеження). Критеріями, що визначають ступінь обмеження прав особи в 

кримінальному процесі, є: збереження сутнісного змісту права; 

обґрунтованість обмеження прав; співмірність обмеження прав; сумісність з 

іншими правами [3, c. 11]. 

3. Належність вилученого (предмети перебувають у володінні (віданні) 

особи). Таке майно може належати особам, які є учасниками кримінального 

провадження та володіють матеріальними об’єктами, які були знаряддям 

вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або 

містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи 

обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому 

числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, 

цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або 
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отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення. 

І.В. Гловюк звертає увагу на те, що майнові права третьої особи, щодо 

майна якої вирішується питання про арешт, не захищені, вона не має прав та 

обов’язків, передбачених ч.ч.3 та 7 ст.64-2 КПК. Крім того, якщо при 

вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує наслідки його 

накладення для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, то 

для володільців майна, на яке накладено арешт з метою забезпечення 

збереження речових доказів, не згадується, що є нелогічним» [34, с.157]. 

Проте аналіз ст.174 КПК дає підстави вважати, що власник або володілець 

майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майно, якщо не 

була присутня при розгляді питання про застосування цього заходу 

забезпечення кримінального провадження. Ця особа вправі клопотати про  

скасування рішення про арешт майна повністю чи частково, якщо вважає, що 

в подальшому застосуванні даного заходу відпала потреба або арешт 

накладено необґрунтовано [106]. Крім того, процесуальний статус третьої 

особи, щодо майна якої вирішується питання про його арешт, визначає ст.64-

2 КПК. Арешт накладається на майно третьої особи лише в тому випадку, 

якщо наявні достатні підстави вважати, що воно підлягатиме спеціальній 

конфіскації у випадках, передбачених КК. 

У абз.2 ч.4 ст.170 КПК передбачено, що арешт накладається на майно 

третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу 

ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає 

будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч.1 ст.96-2 КК [106]. 

Отже, накладення арешту на майно третьої особи можливе лише у разі, 

якщо під час кримінального провадження слідчим, прокурором будуть 

зібрані достатні докази, які підтверджують, що така особа набула його 

безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була 

знати, що гроші, цінності та інше майно:  1) одержані внаслідок вчинення 

злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися 
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(використовувалися) для схилення особи до вчинення злочину, фінансування 

та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 

3) були предметом злочину; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину 111, с.80. 

Після тимчасового вилучення майна, слідує діяльність органу 

досудового розслідування про прийняття рішення про вирішення питання 

про можливість накладення арешту на таке майно, перевірку його належності 

конкретній особі, що можна здійснити в рамках огляду, обшуку, інших 

С(Р)Д,НС(Р)Д та ЗЗКП.  

При вирішенні питання про арешт майна у прокурора та слідчого 

повинна бути достовірна інформація про його власників, оскільки хибне 

вилучення майна осіб, які не причетні до вчиненого злочину, суттєво 

обмежує їхні права і може мати наслідки, які виходять за межі конкретного 

кримінального провадження. Тому вжиття ефективних заходів щодо 

встановлення місця знаходження майна та достовірних даних щодо його 

власника має важливе значення для забезпечення майнових прав особи.  

4. Здатність об'єктів вилучення забезпечити можливу конфіскацію. З 

метою забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у 

кримінальному провадженні слідчий за погодженням із прокурором, 

прокурор повинен також мати можливість на стадії досудового 

розслідування вилучати майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в 

силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями 

підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно 

небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано 

захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, 

можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або 

суду до скасування вилучення майна у встановленому КПК порядку 65, 

с.58.  
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Відповідно до вимог КПК тимчасове вилучення майна може також 

передбачати заборону для особи, майно якої вилучено, іншої особи, у 

володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким 

майном та використовувати його. Отже, коли підставою для вилучення майна 

є вчинення злочину, за який можливе покарання у вигляді конфіскації майна, 

у такому випадку необхідно вилучати все наявне в підозрюваного, 

обвинуваченого майно, крім того, яке не підлягає конфіскації. 

Заслуговує на увагу законодавче положення, закріплене в КПК ряду 

країн СНД, про право власника або володільця майна запропонувати, на які 

предмети арешт слід накладати в першу чергу (ст. 251.6 КПК Азербайджану, 

ч. 4 ст. 235 КПК Вірменії, ч. 10 ст. 161 КПК Казахстану; ч. 4 ст. 207 КПК 

Молдови), у нашому випадку – про право власника або володільця майна 

запропонувати, які предмети слід вилучати в першу чергу 36, с. 57-60. 

Необхідність тимчасового вилучення майна у кримінальному 

провадженні продиктована необхідністю встановлення доказових фактів, які 

є процесуальною підставою для визнання їх речовими доказами з метою 

доведення фактичних обставин справи, забезпечення можливої конфіскації 

майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, що допускається, в 

разі необхідності, без судового рішення, так і на підставі постанови слідчого, 

прокурора, або ухвали слідчого судді з додержанням правил КПК України 

щодо проведення огляду, обшуку житла чи іншого володіння особи.  

Стаття 2 КПК завданням кримінального судочинства називає, 

насамперед, захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих 

від злочинів. Для реалізації зазначеної мети необхідно задіяти усі наявні 

ресурси держави по боротьбі зі злочинністю. Багато в чому таке становище 

пов'язане з відсутністю у кримінальному процесуальному законі вказівки на 

необхідність швидкого і повного розкриття злочину, хоча, така задача була 

передбачена ст. 2 КПК 1960 р., що орієнтувала співробітників 

правоохоронних органів на необхідність встановлення істини по 

кримінальній справі. Із положень КПК 2012 р., що стосуються введення в дію 
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особливого порядку прийняття судового рішення при укладенні досудової 

угоди про визнання вини, стає очевидним, що законодавець відмовляється 

від встановлення істини як мети кримінального процесуального доказування.  

Хоча, наприклад, Римський Статут Міжнародного кримінального суду 

від 17 липня 1998 р. в ст. 69 наділяє суд правом вимагати подання усіх 

доказів, які він уважає необхідним для встановлення істини. Модельний КПК 

в ст. 28 ч. 4 закріплює, що розглядає кримінальну справу суд, зберігаючи 

об'єктивність і неупередженість, створює сторонам обвинувачення і захисту 

необхідні умови для всебічного і повного дослідження обставин справи. Суд 

не зв'язаний думкою сторін і має право з власної ініціативи вживати 

необхідних заходів для встановлення істини по кримінальній справі 49; 150, 

с. 107-110. Тому швидке, своєчасне й ефективне провадження огляду, 

обшуку, затримання і супутнє тимчасове вилучення майна сприятиме 

розслідуванню злочинів та встановленню істини в кримінальному 

провадженні, а отже і захисту прав потерпілих.  

Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілого від злочинів 

передбачають широкий набір прав такої особи. Тому в цілях захисту прав і 

законних інтересів потерпілих від злочинів необхідно якісне і ефективне 

провадження розслідування, в тому числі при провадженні огляду, обшуку, 

затримання, що передбачають тимчасове вилучення майна. Огляд, обшук і 

затримання займають важливе місце в діяльності органів досудового 

розслідування і вимагають постійного вдосконалення практичних навичок 

співробітників зазначених органів.  

Як правовий інститут, «тимчасове вилучення майна» також виконує 

ряд притаманних йому функцій, а саме – правозахисна, 

правовідновлювальна, запобіжна, забезпечувальна, інформаційна функції 

43. Правозахисна функція даного інституту полягає в забезпеченні 

відшкодування шкоди, завданої злочином потерпілому, відновленні його 

порушених прав та захисті законних інтересів. Своєчасне застосування 

вилучення майна є необхідною умовою захисту прав потерпілого, адже 
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зволікання із прийняттям цього рішення в ряді випадків призводить до 

неможливості відшкодування завданої злочином шкоди. Із цією функцією 

тісно пов’язана запобіжна функція даного інституту, оскільки «вилучення» 

майна перешкоджає його втраті, передачі іншим особам або здійсненню 

інших протиправних дій підозрюваного, обвинуваченого. 

Забезпечувальна функція визначається призначенням цього інституту, 

що спрямований на забезпечення в майбутньому відшкодування шкоди, 

завданої злочином потерпілому, арештом, та можливої конфіскації майна. 

Вона тісно пов’язана із правозахисною функцією, оскільки також має на меті 

захист прав потерпілого (цивільного позивача).  

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час 

затримання або обшуку, огляду в процесі яких здійснювалося тимчасове 

вилучення майна або негайно після їх провадження зобов'язана скласти 

відповідні протоколи, у яких вказується, хто передав і яка уповноважена 

службова особа прийняла майно, із зазначенням його назви, кількості, міри, 

ваги, матеріалу, з якого воно виготовлено, та індивідуальних ознак.  

Уповноважена службова особа зобов'язана забезпечити схоронність 

тимчасово вилученого майна відповідною постанови КМУ від 19 листопада 

2012 р. № 1104 145. Процедура його зберігання визначена в «Інструкції про 

порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у 

кримінальних провадженнях, цінностей та іншого майна органами 

досудового розслідування і суду» 67.  

Порядок зберігання залежить від того, що собою становить вилучене 

майно (ст. 100 КПК України). Наприклад, гроші підлягають передачі на 

зберігання до фінансових органів. Документи зберігаються при справі, а інше 

майно – у спеціально пристосованих приміщеннях. Тому, на наш погляд, 

вилучення майна, його опис в постанові, ухвалі повинен містити повні дані 

стосовно майна, що має важливе значення для вирішення питання щодо 

відшкодування шкоди, арешту або, надалі, призначення покарання у вигляді 
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конфіскації майна.  Це дозволяє вести мову стосовно доцільності виділення 

інформаційної функції інституту тимчасового вилучення майна. 

Отже, тимчасове вилучення майна характеризується специфічними 

ознаками: 1) має процесуальний характер і регулюється кримінальним 

процесуальним законом, а тому є складовою кримінальної процесуальної 

форми; 2) підстави, межі та порядок застосування детально регламентовані 

КПК; 3) спрямовано на досягнення єдиної мети з іншими заходами 

державного примусу в кримінальному провадженні – забезпечити належний 

порядок кримінального провадження, його дієвість; 4) має виражений 

примусовий характер, який залежить не від порядку реалізації вилучення 

майна, а від власне, його законодавчої моделі. Навіть коли особа не заперечує 

проти обмеження її прав та свобод, що пов'язано із застосуванням вилучення, 

вони все одно мають примусовий характер, оскільки сама можливість 

застосування примусу передбачена процедурою вилучення; 5) має 

виключний характер – тобто застосовуються лише в тих випадках, коли 

іншими заходами публічні завдання кримінального провадження досягнути 

неможливо; 6) специфічний суб'єкт застосування – ним, як правило, є 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд. 

Тимчасове вилучення майна полягає в переході майна з володіння 

власника, або, майна, що не має конкретного власника, у тимчасове володіння, 

користування та розпорядження правоохоронних органів. Означене створює 

фактичні і правові підстави для того, щоб розпочати кримінальне провадження 

із подальшим притягненням винних до кримінальної відповідальності та 

відшкодуванням збитків та шкоди які завданні кримінальним 

правопорушенням, сприяє встановленню дійсних обставин вчиненого, дозволяє 

правильно вирішувати кримінальні справи. 

Таким чином, аналіз положень КПК України та слідчої практики 

дозволяє стверджувати про наявність у межах кримінального процесуального 

права самостійного правового інституту «тимчасового вилучення майна», що 

складається з сукупності норм, які регулюють питання вилучення майна в 
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досудовому розслідуванні без судового рішення з подальшим вирішенням 

питання про арешт майна або його повернення особі, в якої воно було 

вилучено. Існування зазначеного правового інституту має вагоме значення 

для діяльності органів досудового розслідування, адже дозволяє невідкладно 

та без додержання забюрократизованої і тривалої в часі процедури 

одержання ухвали слідчого судді здобувати речові докази та інші об’єкти, що 

мають значення для кримінального провадження, не допускаючи при цьому 

їх знищення чи приховування. 

 

 

3.2. Юридичне значення та правові наслідки тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні 

 

 

Процедура здійснення заходу забезпечення як тимчасове вилучення 

майна повинна бути збалансованим механізмом правових норм, який би 

дозволив одночасно оперативно і якісно виконувати завдання конкретного 

кримінального провадження, і, в той же час, надавав можливість 

добросовісному власнику ефективно захищати та правомірно і невідворотно 

відновлювати своє обмежене цивільне право власності на майно. 

Правові наслідки тимчасового вилучення майна в кримінальному 

провадженні становлять систему кримінальних процесуальних і кримінально-

правових відносин, що виникають між суб’єктами кримінального процесу та 

іншими учасниками кримінального провадження, обумовлені, по-перше, 

вилученням майна (предметів і документів, майна, власності і т.ін.), по-друге, 

визнанням такого майна речовими доказами, якщо для того є достатні 

підстави та ознаки, по-третє, зберіганням, реалізацією, знищенням, 

поверненням речових доказів, по-четверте, застосуванням заходів примусу – 

інших заходів кримінального процесуального примусу та інших заходів 

кримінально-правового характеру у вигляді можливої конфіскації майна з 
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метою виконання вироку в частині цивільного позову, інших майнових 

стягнень або можливої конфіскації, спецконфіскації майна. 

Якщо врахувати всю значущість та юридичну природу тимчасового 

вилучення майна та його результатів із можливості відшкодування цивільного 

позову і застосування конфіскації, то можна визначити такі види правових 

наслідків. 

1. Правові наслідки тимчасового вилучення майна, пов’язані з метою 

відшкодування збитків, завданих злочином: 

- перший вид – тимчасове вилучення майна, що є предметом 

кримінального правопорушення – з метою його повернення легальному 

власнику, а якщо цей предмет пов’язано з незаконним обігом – конфіскація і 

знищення; 

- другий вид – тимчасове вилучення майна у вигляді коштів чи іншого 

майна, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до 

вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди 

за його вчинення, а також щодо майна (коштів), які одержані внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення, та (або) є доходами від них, а 

також майно, на яке їх було повністю або частково перетворено, – для 

забезпечення інтересів держави при конфіскації майна, а також потерпілого 

(цивільного позивача) при відшкодуванні завданої кримінальним 

правопорушенням шкоди. 

Конфіскація доходів, одержаних злочинним шляхом, є одним з 

основних завдань боротьби зі злочинністю, з легалізацією (відмиванням) 

доходів, одержаних злочинним шляхом. Тут необхідно показати, 

матеріально-правове значення вилучення – можливу конфіскацію майна як 

захід кримінально-правового примусу (п. 6 ч. 1 ст. 91, ч. ч. 9-11 ст. 100, ст. 

170, п. 3 ч. 2 ст. 173, ч. ч. 3, 4 ст. 174, ч. 1 ст. 2691, п. 2 ч. 4 ст. 374, п. 7 ч. 1 ст. 

505, ч. 4 ст. 552, ст. 568 КПК). Але, при застосуванні заходів процесуального 

примусу у вигляді конфіскації майна практика співвідносить конфіскацію 
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майна тільки як кримінальну процесуальну конфіскацію речових доказів. 

Крім того, правові наслідки вилучення і долю речових доказів можна 

простежити за процесуальними рішеннями – при винесенні вироку (ухвали) 

або постанови про закриття кримінального провадження, а також у стадії 

виконання вироку. При вивченні вироків був виявлений взаємозв'язок 

вилучення майна, як джерела доказів, його результат – вилучення значущих 

предметів і документів, які внаслідок, на момент закінчення досудового 

розслідування, визначалися вже, як речові докази. Це повністю відповідає 

законодавчій моделі, яка закріплена чинним КПК відносно правових 

наслідків для вилученого майна.  

У своїй сутності конфіскація майна при сучасній її законодавчій 

інтерпретації виступає кримінально-правовим наслідком вчинення злочину. 

Тому, слід підтримати ідеї правового регулювання конфіскації, як виду 

покарання, яке забезпечувало б невідворотність відповідальності за 

корисливі, тяжкі злочини 28,с.26. Під час досудового розслідування 

необхідно довести обставини, які підтверджують, що майно, що підлягає 

конфіскації: а) отримано в результаті вчинення злочину або б) є доходом від 

цього майна, або в) використовувалося або призначалося для використання в 

якості знаряддя злочину, або г) фінансування тероризму, д) організованої 

групи, е) незаконного збройного формування, і) злочинного співтовариства 

(злочинної організації) . 

2) Правові наслідки вилучення, що пов’язані з метою доказування у 

кримінальному провадженні:  

 перший вид – набуття статусу речових доказів вилучених предметів 

у порядку ст. ст. 84-94, 98, 99 КПК,  

 другий вид – необхідне і правильне зберігання речових доказів у 

порядку ст. 100 КПК. Так, наприклад, справа гр-ки Б., яка, на думку сторони 

обвинувачення, намагалася найняти убивць для власної матері, і відсутність в 

матеріалах кримінальної справи двох аркушів з рукописними записами 

обвинуваченої зі значимими текстами. Обвинувальний висновок указував, 
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що такі документи знаходяться в матеріалах справи – у першому томі на 

аркуші справи №165, але там виявилася постанова про залучення цих двох 

листів як речових доказів, а самих листів суддя у справі так і не знайшов, 

повернувши справу прокурору 94. 

Тому означене підтверджує те, що в КПК України необхідно 

зосередити всі норми, що регламентують порядок тимчасового вилучення 

майна і його правових наслідків в окремій главі, зокрема Главі 16 

«Тимчасове вилучення майна». Звідси вбачається, що процесуально-правове 

та організаційне значення тимчасового вилучення майна в кримінальному 

провадженні має бути відображено в окремій частині Кримінального 

процесуального закону. Вилучення майна є важливою процесуальною дією, 

що наочно підтверджує конкретні фактичні обставини, які мають значення 

для кримінального провадження3.  

Як джерела доказів речові докази і об'єкти матеріального світу при їх 

використанні повинні бути збережені в тому вигляді, в якому вони мають 

значення для кримінального провадження до вступу вироку в законну силу 

або закінчення, строку оскарження (ст. 82 КПК). Таким чином, необхідність 

тимчасового вилучення майна, диктується встановленням доказових фактів, 

які є процесуальною підставою доказування.  

Ще одним аспектом процесуально-правового (доказового) значення 

тимчасового вилучення майна (предметів, документів, цінностей, та іншого 

майна), є їх здатність  «мати значення для кримінального провадження». 

Тобто значимість стосовно ряду правових моментів: установлення особи 

підозрюваного (обвинуваченого), його ставлення до вчиненого, наслідки 

вчиненого  відшкодування шкоди, відновлення порушеного права 

                                                 
3 При особистому спілкуванні зі слідчими та працівниками оперативних підрозділів, на запитання: «Що Ви 

розумієте під категоріями, що містяться в нормах, що регламентують проведення обшуку, тимчасового 

вилучення майна, виїмки, накладення арешту на майно?»  Досить чітко практиками висловлено думку про 

те, що під дане поняття підпадає: «житло», «знаряддя злочину», «предмети, документи і цінності, які 

можуть мати значення для кримінального провадження», « .. точно відомо, де і в кого знаходяться предмети 

і документи, що мають значення для кримінального провадження.. » та ін., що є оціночними категоріями і їх 

тлумачення можливо тільки при встановленні конкретних даних при кримінальному провадженні, або – в 

суді. 
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(повернення майна в т.ч.), можливої конфіскації, спеціальної конфіскації  

майна. Тому-що, по-перше, має значення дотримання законної процедури 

тимчасового вилучення, по-друге, схожість процесуальних процедур 

тимчасового вилучення майна з єдиною метою  вилучення з метою 

використання майна, що буде сприяти доведенню вини злочинця у 

вчиненому, по-третє, особливості процесуальних процедур окремих видів 

вилучення і умови їх проведення, по-четверте, необхідність процесуального 

оформлення рішення про проведення тимчасового вилучення майна. Крім 

того, до сучасних проблем кримінально-процесуального значення вилучення 

слід віднести і дотримання конституційних гарантій прав фізичних та 

юридичних осіб.  

Таким чином, іншим аспектом змісту процесуально-правового 

значення вилучення майна, є його процедурний зміст.  

Процесуальна сутність тимчасового вилучення майна як заходу 

забезпечення кримінального провадження полягає в подальших законодавчо 

відрегульованих процедурах, що дозволяють виділити тимчасове вилучення 

майна як одну з найпоширеніших сучасних процесуальних дій. Як було 

відображено вище, при розгляді процедури вилучення: перше  вилучення 

здійснюють за наявності достатніх підстав уважати, що речі, документи, 

гроші тощо, відповідають вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК, 

знаходяться у певної особи в конкретному місці, мають причетність до події 

злочину, друге  певний предмет має значення для кримінального 

провадження, третє  існують особливості при провадженні окремих 

процесуальних форм тимчасового вилучення, що пов'язано з реалізацією 

конституційних гарантій прав і законних інтересів (самостійність слідчого, 

процесуальне керівництво прокурора і судовий контроль). 

Крім того, наступним аспектом процесуально-правового значення 

тимчасового вилучення майна є його правозабезпечувльний зміст  його 

правові наслідки у вигляді: 1) визнання вилучених предметів, речей, 

документів, грошей тощо, речовими доказами; 2) дотримання правильної 
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процедури зберігання речових доказів; 3) збереження вилученого майна, 

грошей, цінностей до вирішення питання відносно такого майна по-суті в 

межах вироку (майно вважається вилученим); 4) дотримання правил 

доведення належності вилученого майна з метою забезпечення можливої 

конфіскації майна, для чого проводиться ряд процедурних особливостей 

вилучення враховуючи вид майна, механізм взаємодії слідчого з 

працівниками оперативних підрозділів. 

Отже, зміст процесуально-правового значення вилучення майна можна 

представити у трьох смислових значеннях: доказовому, процедурному і 

правозабезпечувальному. 

Під процесуально-правовим значенням тимчасового вилучення майна 

слід розуміти засновану на законі кримінальну процесуальну діяльність 

компетентних органів держави і посадових осіб, спрямовану на вилучення 

необхідних для доведення фактичних обставин кримінального провадження 

предметів, речей, документів, грошей тощо, втілену у процесуальну форму 

диференційованих процесуальних процедур з метою забезпечення 

оптимальної моделі захисту інтересів фізичних та юридичних осіб, 

суспільства і держави. 

Що стосується організаційно-тактичного значення тимчасового 

вилучення майна, то з цих позицій: тимчасове вилучення майна є частиною 

затримання, огляду, обшуку. При обшуку, після пропозиції видати об'єкти 

добровільно, в разі відмови  слідує примусове вилучення об'єкта і 

застосовуються відповідні тактичні прийоми. При вилученні необхідна 

присутність особи, у володінні якої знаходяться передбачуване до вилучення 

майно (документи, предмети, речі), з яким слідчий спочатку може 

ознайомитися, і, залучити при цьому фахівців. 

Особливістю  організаційних і тактичних основ тимчасового вилучення 

майна при виявленні та розслідуванні злочинів є її пошуково-пізнавальний 

характер. На відміну від обшуку, огляду чи затримання, саме по собі 

тимчасове вилучення майна є менш складною в тактичному відношенні 
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процесуальною дією. Тому, ураховуючи мету дослідження, слід зазначити 

таке: організаційно-тактичне значення вилучення має відповідати всім 

відомим рекомендаціям вчених, сформульованим на різних етапах історії 

криміналістики. По-перше, перед тим як провести вилучення, необхідно 

проаналізувати наявну на момент вилучення інформацію про предмет 

вилучення,  про осіб – учасників вилучення. По-друге, належним чином 

зафіксувати процес вилучення за допомогою технічних та науково-технічних 

засобів (фотоапарат, диктофон, освітлювальні прилади, визначення суб'єктів 

зберігання вилучених предметів тощо). По-третє, попереднє вивчення 

предметів і документів, щоб уникнути вилучення майна, яке не має стосунку 

до кримінального провадження. По-четверте, скласти обґрунтований текст 

клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. 

Варто зазначити, що тимчасове вилучення майна без судового рішення 

застосовується у невідкладних випадках, коли є необхідність у вилученні 

такого майна, з метою запобігання його протиправного відчуження, 

знищення, приховання, розпорядження та подальшого вирішення слідчим 

суддею питання про його арешт [127, с.612]. Якщо відносно тимчасово 

вилученого майна не накладено арешт і воно перебуває у володінні органів 

досудового розслідування без належної правової підстави, то слідчий 

зобов’язаний повернути таке майно власнику. 

Отже, основною метою тимчасового вилучення майна є: збереження 

майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр уважати, що 

воно є доказом злочину для забезпечення інтересів держави при конфіскації 

майна, а також потерпілого (цивільного позивача) при відшкодуванні 

завданої кримінальним правопорушенням шкоди. 

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно 

повертається особі, у якої його було вилучено: 1) за постановою прокурора, 

якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого 

судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт 
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цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього 

Кодексу; 4) у разі скасування арешту.  

При цьому виникає ряд запитань, по-перше, визнання прокурором 

тимчасового вилучення майна безпідставним не врегульоване законодавцем 

як процедура і не містить (обов’язкових у таких випадках) роз’яснювальних 

норм щодо її здійснення. 

Жодним нормативно-правовим актом не встановлено термін, в який 

прокурор має винести постанову про повернення тимчасового вилучення 

майна, яка відповідальність за несвоєчасне її винесення, чи може власник 

майна ініціювати (наприклад: поданням відповідної заяви) процедуру 

розгляду прокурором питання про безпідставність вилучення майна [2, 

с.467]. 

У такій ситуації, на нашу думку, більш коректними та такими, що 

можуть бути використані, є положення ч. 3 ст. 255 КПК, де зазначено, що 

якщо власник вилучених речей або документів зацікавлений у їх поверненні, 

то прокурор вирішує питання про їх повернення у порядку, встановленому 

ст. 100, ч. 3 ст. 255 КПК.  При цьому рішення про недоцільність 

використання у кримінальному провадженні предметів, документів та речей, 

що були вилучені в ході проведення такої слідчої (розшукової) дії, та 

повернення їх власнику, прокурор приймає з урахуванням охоронюваних 

законних прав  та інтересів осіб, які приймали участь у проведенні цих дій, 

організаційно-тактичним цілям кримінального провадження [15]. 

З урахуванням вищезазначеного пропонуємо ч.1 ст. 169 КПК України 

доповнити пунктом 11 та викласти в такій редакції. 

«11. Допустимість дій, передбачених пунктом 1 частини 2 цієї 

статті, та час їх вчинення визначаються прокурором з урахуванням 

необхідності забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також 

запобігання завданню шкоди для кримінального провадження». 

По-друге, у КПК не регульована чітка процедура негайного повернення 

тимчасово вилученого майна, що робить такий імператив безпорадним з 
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точку зору ефективності правового захисту та відновлення права власності 

особи і громадянина в правовій державі [2, с.467]. При цьому слід зазначити, 

що бездіяльність із неповернення майна належить до категорії триваючих. 

Так результати аналізу змісту ч. 5 ст. 171 КПК свідчать про те, що вона 

встановлює обов’язок слідчого, прокурора подати клопотання про арешт 

тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після 

вилучення майна. У свою чергу, за умови невиконання такого обов’язку у 

зазначених суб’єктів виникає інший обов’язок – негайно повернути особі 

вилучене майно, строк виконання якого не обмежується в часі, а отже, 

моментом завершення виконання такого обов’язку є винятково його 

виконання. Таким чином, така бездіяльність має лише початковий момент, 

однак не має кінцевого строку. 

Отже, ряд запитань викликає одне з положень ч. 1 ст. 167 КПК, а саме: 

«… до вирішення питання про арешт майна або його повернення». Арешт  

це кримінальний процесуальний захід, спрямований на забезпечення 

виконання вироку в частині цивільного позову, можливої конфіскації майна 

(ст.ст. 170-175 КПК), що служить однією з підстав виникнення майнових 

правовідносин, урегульованих нормами кримінального процесуального права 

[32, с. 194]. Даний захід і раніше отримував відповідне правове регулювання 

в одній главі з обшуком та виїмкою (глава 14 КПК 1960 р.) 105. 

За чинним КПК порядок арешту також диференційовано залежно від 

місцезнаходження майна та особи, на майно якої накладається арешт. 

Арешт майна є тимчасове позбавлення можливості відчуження, 

розпорядження та/або користування майном за ухвалою слідчого судді або 

суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку у: 

1) будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх 

підстав уважати, що майно є речовим доказом; 

2) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за 

наявності достатніх підстав уважати, що майно підлягатиме спеціальній 

конфіскації; 



191 

3) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, 

щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав 

уважати, що санкція статті КК України передбачає покарання у вигляді 

конфіскації майна або застосування до юридичної особи заходу кримінально-

правового характеру у вигляді конфіскації майна; 

4) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи 

юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, 

завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого 

або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності 

обґрунтованого розміру цивільного позову в кримінальному провадженні, а 

також обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана 

юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. 

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК арешт майна може також 

передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої 

особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином 

таким майном та використовувати його [177]. 

За законом арешт майна застосовується лише з метою забезпечення: 1) 

збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна 

як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо 

юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної 

особи отриманої неправомірної вигоди. І забезпечується арешт майна на 

сьогодні саме завдяки тимчасовому вилученню майна (ст. ст. 167-175 КПК). 

Визначення суті арешту майна підлягає уточненню, враховуючи ті 

суттєві зміни, які були внесені Законом України «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської 

комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно 
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удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної 

конфіскації» [139] до ст.170 КПК.  

По-перше, збільшився перелік осіб, на майно яких може накладатися 

арешт. Цей захід забезпечення кримінального провадження застосовується до 

майна засудженого; будь-яких фізичних і юридичних осіб, третьої особи, 

юридичної  особи щодо якої здійснюється провадження. 

По-друге, у абз.2 ч.1 ст.170 КПК законодавець визначив, завдання 

арешту майна, а саме: запобігання можливості його приховування, 

пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, 

перетворення, пересування, передачі, відчуження  [111, с.29]. 

По-третє, у ч.11 ст.170 КПК встановлено, що заборона або обмеження 

користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, 

коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе 

до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, 

використання, перетворення, пересування, передачі майна [107, с.303]. 

Виходячи із викладеного можна зазначити, що рішення про арешт 

майна приймає виключно суд (на досудовому розслідуванні – слідчий 

суддя)4, оскільки в силу безсторонності, незалежності, незв’язаності 

конфліктуючими інтересами суд здійснює судовий захист законних інтересів 

особи, щодо якої застосовується цей захід, і  виступає гарантом законності 

його застосування. Крім того, обґрунтовано не диференційований порядок 

обмеження прав особи у кримінальному процесі, коли в одних випадках 

(наприклад, під час обшуку, огляду в житлі або іншому володінні особи 

тощо) рішення про це приймає суд, і в інших, також і стосовно арешту майна, 

– слідчий суддя. Із цією метою в КПК передбачено єдиний порядок 

                                                 
4 Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави 

вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК. Крім того, у випадку задоволення 

цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про 

накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної 

сили, якщо таких заходів не було вжито раніше (ч. 2 ст. 170 КПК). Характер правообмеження при арешті 

майна, дає нам підстави вести мову про те, що логічно законодавцем віднесено прийняття рішення про 

застосування  цього  заходу до виключної компетенції суду. До-речі, такий порядок має історичне коріння, 

адже за Статутом кримінального судочинства 1864 р. при необхідності накладення арешту на майно 

обвинуваченого судовий слідчий звертався із поданням до окружного суду. 



193 

ініціювання перед судом розгляду питання про арешт майна (ст.ст. 172-175 

КПК). 

Суб'єктами ініціювання є прокурор, слідчий за погодженням з 

прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову – також цивільний 

позивач. У зв’язку з цим диференційовано вимоги до клопотання до суду 

слідчого, прокурора та цивільного позивача (ч. 2 ст. 172 КПК). 

У такому випадку, слідчий суддя може задовольнити клопотання про 

арешт тимчасово вилученого майна, якщо дійде висновку, що: по-перше, 

майно зберегло на собі сліди злочину та може бути використано у якості 

речового доказу; по-друге, майно підлягає спеціальній конфіскації; по-третє, 

майно може бути конфісковано у юридичної особи; по-четверте, майно 

арештовується для забезпечення цивільного позову, відшкодування шкоди, 

заданої кримінальним правопорушенням. Варто звернути увагу, що лише з 

метою збереження майна як речового доказу, арешт може бути накладений 

на майно особи, яка не має статусу підозрюваного, обвинуваченого. Таким 

чином, на стадії розгляду клопотання про арешт, необхідно довести, 

відсутність підстав уважати, що майно може бути використано як речовий 

доказ. 

І саме розгляд слідчим суддею клопотання слідчого чи прокурора про 

арешт майна є процедурою судового контролю за правомірністю обмеження 

права власності особи, на майно, яке було вилучене під час досудового 

розслідування, зокрема, під час обшуку. Подаючи клопотання про арешт 

слідчий чи прокурор зобов’язані довести, що відносно вилученого ними 

майна існує сукупність підстав чи розумних підозр уважати, що воно є 

доказом у кримінальному провадженні, підлягає спеціальній конфіскації у 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у 

юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з 

юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації 

майна [124]. 
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Незважаючи на безліч проблемних питань стосовно тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадження, наразі відсутня єдина 

судова практика з приводу накладення арешту на майно, вилучене під час 

обшуку. Зокрема, певна частина слідчих суддів займає позицію, що все 

майно, вилучене під час обшуку є тимчасово вилученим і, відповідно, 

підлягає арешту за клопотанням прокурора, слідчого, з метою подальшого 

законного утримання стороною обвинувачення такого майна в якості речових 

доказів. 

У той же час, інша судова практика свідчить про те, що тимчасово 

вилученим майном уважаються лише ті речі та документи, які не входять до 

переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл 

на проведення обшуку, а значить і не потребують накладення арешту для їх 

подальшого зберігання як речових доказів. 

Погоджуємося з думкою Рак Ю. Ю., що все вилучене під час обшуку 

майно (і те, яке зазначено в ухвалі слідчого судді про обшук, і те, яке 

додатково вилучено під час обшуку) є тимчасово вилученим майном, на яке 

має бути накладений арешт, оскільки в протилежному випадку дії слідчого 

щодо вилучення під час обшуку частини майна опиняться поза судовим 

контролем, що, як наслідок, може призвести до свавілля [148]. 

Така позиція ґрунтується, по-перше, на тому, що відповідно до ч. 1 ст. 

167 КПК України тимчасове вилучення майна – це фактичне позбавлення 

підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене в частині 

другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та 

розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або 

його повернення. 

По-друге, згідно зі ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження 

права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на 

підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, 

передбаченому КПК України [148]. Доречним буде зазначити, що наразі в 

ухвалі слідчі судді зазначають нечіткі формулювання переліку майна, яке 
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підлягає вилученню. Так, в ухвалі суду може бути зазначено, що надано 

дозвіл на вилучення комп’ютерної техніки на якій міститься інформація про 

кримінальне правопорушення, однак слідчий вилучає всю комп’ютерну 

техніку, наявну у приміщенні в якому проводиться обшук. Така комп’ютерна 

техніка вважається тимчасово вилученою, і повинна бути повернута, якщо 

судом не накладено арешт на вилучене майно [84]. 

Таким чином, для того щоб слідчому, як стороні кримінального 

провадження, утримувати у себе майно, яке має статус тимчасово 

вилученого, він зобов’язаний своєчасно (не пізніше наступного робочого дня 

після вилучення майна / у разі вилучення майна під час обшуку, огляду –

 протягом 48 годин після вилучення майна) звернутися до слідчого судді з 

клопотанням про арешт майна, інакше майно має бути негайно повернуто 

особі, у якої його було вилучено. Тобто підставою для збереження тимчасово 

вилученого майна в органі досудового слідства є ухвала слідчого судді про 

арешт майна  [148]. 

Отже, для забезпечення однозначного сприйняття і неухильного 

додержання учасниками кримінального провадження норм КПК пропонуємо 

останнє речення частини сьомої ст. 236 КПК України викласти в такій 

редакції: «Тимчасово вилученим в ході обшуку майном уважаються всі речі 

та документи, незалежно від надання дозволу на їх вилучення в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку». 

Практика свідчить, що зволікання із вилученням майна, яке пов’язане зі 

зверненням до суду для прийняття відповідного рішення, може призвести до 

його втрати або суттєво ускладнити подальший його арешт. У зв’язку з цим 

чинним КПК і впроваджено порядок ТВМ, що обмежує майнові права особи, 

яке спрямовано на забезпечення можливості арешту майна, який має бути 

здійснено не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, що не 

створює оптимальних умов для прийняття рішення про арешт майна, яке має 

на меті забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином, а також 

можливої конфіскації майна.  
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Зміст (процесуально-правове значення) тимчасового вилучення майна, 

правових наслідків можна представити у трьох значеннях:  

1) доказовому: підтверджують конкретні фактичні обставини; певний 

предмет повинен мати значення для кримінального провадження, тобто 

значимість стосовно ряду правових моментів: встановлення особи 

підозрюваного (обвинуваченого), його причетність до вчиненого, фактичні 

обставини діяння (час, місце, спосіб мотив), наслідків учиненого  

відшкодування шкоди, відновлення порушеного права, можливої конфіскації 

майна;  

2) процедурному: вилучення певного предмета у певної особи в 

конкретному місці; особливості процесуальних процедур окремих видів та 

умови проведення тимчасового вилучення; необхідність процесуального 

оформлення рішення про провадження вилучення;  

3) правозабезпечувальному: визнання вилучених предметів, документів, 

цінностей, тощо речовими доказами; дотримання правильної процедури 

зберігання речових доказів; дотримання правил доведення належності 

вилученого майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або 

його повернення власнику. 

Під процесуально-правовим значенням тимчасового вилучення майна 

слід розуміти засновану на законі кримінальну процесуальну діяльність 

компетентних органів держави і посадових осіб, спрямовану на вилучення 

необхідних для доказування речей, документів, грошей тощо, втілену у 

процесуальну форму диференційованих процесуальних процедур з метою 

забезпечення оптимальної моделі захисту інтересів фізичних та юридичних 

осіб, суспільства і держави. 

Організаційно-тактичне значення тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні полягає у застосуванні відповідних тактичних 

прийомів їх проведення. Вибір і застосування тактичних прийомів 

тимчасового вилучення майна залежать від багатьох чинників, які створюють 

відповідну ситуацію вилучення: мети цього заходу, властивостей об’єкта 
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пошуку, ситуації, яка склалась в момент прийняття рішення про необхідність 

вилучення. При цьому ефективність проведення вилучення повинно містити 

такі напрямки діяльності слідчого: по-перше, тактичні прийоми, що 

застосовуються у процесі прийняття рішення про необхідність тимчасового 

вилучення майна, при цьому  слідчий повинен мати уявлення про об’єкт 

пошукової діяльності. Об’єкт пошуку - це те, що необхідно відшукати, 

виявити, знайти. Такими об’єктами є знаряддя злочину, предмети злочинного 

посягання, документи, сліди тощо [90, с.16]; по-друге, застосування 

тактичних прийомів при поєднанні процедур слідчих дій (обшук - вилучення,  

огляд - вилучення та ін.); по-третє, застосуванням результатів вилучення, як 

основного засобу появи в кримінальному провадженні доказів і можливості 

відшкодування майнової шкоди потерпілим. 

Таким чином, мета додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, однакового тлумачення правових норм, що 

стосуються тимчасового вилучення майна, потребує уніфікації зазначених 

правових приписів та викладення їх в окремій главі КПК України, зокрема 

Главі 16 «Тимчасове вилучення майна», що містить підстави, порядок та 

питання припинення тимчасового вилучення майна. Зазначена глава КПК 

України потребує доповнення переліком тих речей і документів, які не 

вважаються тимчасово вилученим майном, та на які не поширюється вимога 

щодо необхідності вирішення питання про арешт майна або його повернення.  

Зокрема потребують узгодження положення п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК 

України, що визначає як тимчасово вилучене майно предмети, що 

перебувають у незаконному обігу, та ч. 7 ст. 236, ч. 7 ст. 237 КПК України, 

що не відносять предмети, вилучені законом з обігу, до тимчасово 

вилученого майна. На це нами зверталася увага в межах підрозділу 2.1 

нашого дослідження. Також нагадаємо, що під час досудового розслідування 

можна вилучити лише ті речі, які мають матеріальний характер. Так, 

незважаючи на те, що майнові права та обов’язки відповідно до ст. 190 

Цивільного кодексу України є складовою поняття «майно», вони апріорі не 
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можуть бути вилученими у межах кримінального провадження об’єктами, 

адже мають нематеріальний характер, що має бути відповідним чином 

відображено в положеннях ст. 167 КПК України. Як, власне, має бути 

передбачено, що об’єктами тимчасового вилучення майна не можуть бути ті 

речі, які не є майном у значенні ст. 190 Цивільного кодексу України. 

З метою вдосконалення застосування тимчасового вилучення майна у 

кримінальному провадженні доцільно внести відповідні зміни та доповнення 

до Кримінального процесуального кодексу України: 

- п. 3 ч. 2 ст. 167 «Підстави тимчасового вилучення майна» змінити, 

видаливши слова «у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом», та 

викласти в такій редакції: 

«…3) є предметом кримінального правопорушення; …» 

Для забезпечення однозначного сприйняття і неухильного додержання 

учасниками кримінального провадження норм КПК пропонуємо останнє 

речення частини сьомої ст. 236 КПК України викласти в такій редакції: 

«Тимчасово вилученим в ході обшуку майном уважаються всі речі та 

документи, незалежно від надання дозволу на їх вилучення в ухвалі слідчого 

судді про дозвіл на проведення обшуку». 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Аналіз положень КПК України та слідчої практики дозволяє 

стверджувати про наявність у межах кримінального процесуального права 

самостійного правового інституту «тимчасового вилучення майна», що 

складається з сукупності норм, які регулюють питання вилучення майна на 

стадії досудового розслідування без ухвали слідчого судді з подальшим 

вирішенням питання про арешт майна або його повернення особі, в якої воно 

було вилучено. Існування зазначеного правового інституту має вагоме 

значення для діяльності органів досудового розслідування, адже дозволяє 

невідкладно та без додержання забюрократизованої і тривалої у часі 
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процедури одержання ухвали слідчого судді здобувати речові докази та інші 

об’єкти, що мають значення для кримінального провадження, не допускаючи 

при цьому їхнього знищення чи приховання. 

Тимчасове вилучення майна характеризується специфічними ознаками 

самостійного правового інституту: 1) має процесуальний характер і 

регулюються кримінальним процесуальним законом, а тому є складовою 

кримінальної процесуальної форми; 2) підстави, межі та порядок 

застосування ТВМ детально регламентовані КПК; 3) ТВМ спрямовано на 

досягнення єдиної мети з іншими заходами державного примусу в 

кримінальному провадженні – забезпечити належний порядок кримінального 

провадження, його дієвість; 4) ТВМ має виражений примусовий характер, 

який залежить не від порядку реалізації вилучення майна, а від власне його 

законодавчої моделі (сама можливість застосування примусу передбачена 

процедурою вилучення); 5) ТВМ має виключний характер, тобто 

застосовується лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні 

завдання кримінального провадження досягнути неможливо; 6) специфічний 

суб'єкт застосування – ним, як правило, є слідчий, прокурор. 

2. Мета додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, однакового тлумачення правових норм, що 

стосуються тимчасового вилучення майна, потребує уніфікації зазначених 

правових приписів та викладення їх в окремій главі КПК України, зокрема 

Главі 16 «Тимчасове вилучення майна», що містить підстави, порядок та 

питання припинення тимчасового вилучення майна. Зазначена глава КПК 

України потребує доповнення переліком тих речей і документів, які не 

вважаються тимчасово вилученим майном, та на які не поширюється вимога 

щодо необхідності вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

З урахуванням вищезазначеного пропонуємо ч.1 ст. 169 КПК України 

доповнити пунктом 11 та викласти у такій редакції. 

«11. Допустимість дій, передбачених пунктом 1 частини 2 цієї статті, та 

час їх вчинення визначаються прокурором з урахуванням необхідності 
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забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також запобігання завданню 

шкоди для кримінального провадження». 

3. Зміст процесуально-правового значення вилучення майна полягає у 

трьох смислових значеннях: доказовому, процедурному і право 

забезпечувальному. Основний аспект процесуально-правового (доказового) 

значення тимчасового вилучення майна – здатність бути речовим доказом та 

мати значення для кримінального провадження, тобто мати значимість 

стосовно ряду правових моментів: встановлення особи підозрюваного 

(обвинуваченого), його ставлення до вчиненого, фактичних обставин злочину 

(час, місце, спосіб, мотив), наслідків учиненого  відшкодування шкоди, 

відновлення порушеного права (повернення майна в т.ч.), можливої 

конфіскації, спеціальної конфіскації  майна. Процедурне значення вилучення 

майна вбачається в особливостях процесуальних процедур окремих видів та 

умов провадження вилучення, необхідності процесуального оформлення 

рішення про провадження вилучення. Право-забезпечувальне значення 

полягає у визнанні вилучених речей, документів, грошей тощо речовими 

доказами, дотриманні належних умов зберігання речових доказів, дотриманні 

правил доведення належності вилученого майна з метою забезпечення 

можливої конфіскації майна, або його повернення власнику. 

4. Усе вилучене під час обшуку майно: і те, яке зазначено в ухвалі 

слідчого судді про обшук, і те, яке додатково вилучено під час обшуку, 

необхідно вважати тимчасово вилученим майном, на яке, у разі необхідності 

його утримання слідчим, має бути накладений арешт, оскільки в 

протилежному випадку дії слідчого щодо вилучення під час обшуку частини 

майна порушують положення ст. 16 КПК України, якою передбачено, що 

позбавлення або обмеження права власності під час кримінального 

провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового 

рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. 

Отже, для забезпечення однозначного сприйняття і неухильного 

додержання учасниками кримінального провадження норм КПК пропонуємо 
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останнє речення частини сьомої ст. 236 КПК України викласти в такій 

редакції: «Тимчасово вилученим в ході обшуку майном уважаються всі речі 

та документи, незалежно від надання дозволу на їх вилучення в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку». 

4. З метою вдосконалення застосування тимчасового вилучення майна 

у кримінальному провадженні доцільно внести відповідні зміни та 

доповнення до: 

Кримінального процесуального кодексу України: 

- п. 3 ч. 2 ст. 167 «Підстави тимчасового вилучення майна» змінити, 

видаливши слова «у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом», та 

викласти в такій редакції: 

«…3) є предметом кримінального правопорушення; …». 
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. Тимчасове вилучення майна – це захід забезпечення кримінального 

провадження та процесуальна дія, що здійснюється слідчим, прокурором без 

судового рішення в межах окремих слідчих (розшукових) дій (огляд, обшук) 

та заходів забезпечення кримінального провадження (затримання), та полягає 

у примусовому позбавленні підозрюваного або осіб, у володінні яких 

перебуває майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися 

ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

2. Положення КПК України мають повністю узгоджуватися з 

відповідними положеннями Цивільного кодексу України, що визначають 

поняття «майно» та виключають перебування у власності особи товарів, 

предметів і речовин, заборонених до обігу. Вилученим під час проведення 

відповідних процесуальних дій може бути лише те майно, що має 

матеріальний характер, тобто речі, документи, гроші тощо, що мають 

значення для кримінального провадження та щодо яких є достатні підстави 

вважати, що вони мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України. При 

цьому таким майном можуть бути як матеріальні об’єкти зі збереженням 

інформації, так і «електронні носії інформації», на які поширюється 

особливий порядок тимчасового вилучення. Не можуть бути визнані речами 

предмети матеріального світу, у тому числі й речові докази, які не наділені 

корисними властивостями та з приводу яких не можуть виникати цивільні 

права та обов’язки. Не можуть бути вилученими в межах кримінального 

провадження майнові права та обов’язки, які мають нематеріальний характер. 

3. Правову форму тимчасового вилучення майна можна визначити як 

установлену законом індивідуальну сукупність фактичних та юридичних 

елементів, які визначаються відповідно до ситуації вилучення, що склалась, і 

міри допустимого ступеня втручання в особисте життя громадян, 
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призначених для ефективного пошуку та отримання об'єктів (майна), що 

мають значення для встановлення фактичних обставин (кримінального) 

провадження, і застосовуються уповноваженими посадовими особами 

правоохоронних органів (суб'єктами пошуково-пізнавальної діяльності) за 

наявності встановлених у законі (КПК) умов. 

Тимчасове вилучення майна на досудовому розслідуванні може 

здійснюватися у трьох основних формах: 1) при проведенні обшуку, 

2) огляду 3) затриманні особи. 

Залежно від суб’єкта вилучення, характеру основної процесуальної дії 

та характеру виявленого майна процесуальними формами тимчасового 

вилучення майна є: 

- тимчасове вилучення майна під час затримання будь-якою особою, 

яка здійснила законне затримання в порядку ст. 207 КПК України;  

- тимчасове вилучення майна під час затримання уповноваженою 

службовою особою в порядку ст. 208 КПК України;  

- тимчасове вилучення слідчим, прокурором при проведенні огляду 

майна, яке не належить до предметів, що вилучені законом з обігу (указані 

предмети згідно із ч. 7 ст. 237 КПК не вважаються тимчасово вилученим 

майном); 

- тимчасове вилучення слідчим, прокурором при проведенні обшуку 

майна, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл 

на проведення обшуку та яке не належить до предметів, що вилучені законом 

з обігу (указані предмети згідно із ч. 7 ст. 236 КПК не вважаються тимчасово 

вилученим майном). 

4. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального 

провадження організаційно складається з таких елементів: 

- підготовка до проведення відповідної процесуальної дії (затримання, 

огляд, обшук), під час якої може бути застосовано тимчасове вилучення 

майна, та прогнозування слідчим, прокурором ймовірності здійснити 

тимчасове вилучення майна; 
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- безпосереднє виявлення при проведенні окремих процесуальних дій 

відповідних речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави 

вважати, що вони мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України; 

- фіксація виявленого майна у протоколі відповідної процесуальної дії 

та за допомогою техніко-криміналістичних засобів; 

- фізичне вилучення майна з матеріального середовища, в якому воно 

було виявлено, його упакування та опечатування, що фактично позбавляє 

підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, 

можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним; 

- переміщення вилученого майна з місця проведення відповідної 

процесуальної дій до органу досудового розслідування чи інші місця, 

призначені для його зберігання; 

- вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

5. Підстави тимчасового вилучення майна, визначені ч. 2 ст. 167 КПК 

України, є нормативним відображенням тих типових ситуацій, в яких 

здійснюється тимчасове вилучення майна у діяльності органів досудового 

розслідування при проведенні огляду або обшуку, під час затримання особи 

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Фактичними 

підставами тимчасового вилучення майна є достатня сукупність даних, яка 

згідно із законом підтверджує необхідність вжиття даного заходу 

забезпечення кримінального провадження, а саме: 1) під час обшуку або 

огляду формується сукупність фактичних даних, що вказують на те, що у 

володінні підозрюваного/інших осіб, перебуває зазначене у ч. 2 ст. 168 КПК 

майно; 2) при затриманні особи в порядку, передбаченому статтями 207, 208 

КПК України. 

До підстав застосування тимчасового вилучення майна належать: 

1) наявність достатніх підстав уважати, що вчинено саме кримінальне 

правопорушення; 2) відповідність майна, яке підлягає вилученню, принаймні 

одній з ознак, зазначених у частині 2 статті 167 КПК України; 3) перебування 

зазначеного майна у володінні певної особи; 4) дії визначених у статті 168 
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КПК України осіб, які уповноважені застосовувати цей захід, або наявність 

обставин, які надають право будь-якій особі здійснювати тимчасове 

вилучення майна, відбуваються у чітко регламентованому законом порядку. 

Залежно від стадії на якій здійснюється ТВМ типові ситуації 

тимчасового вилучення майна можуть бути розподілені на: 1) ситуації. що 

можливі до моменту з якого розпочинається кримінальне провадження (огляд 

місця події, законне затримання); 2) ситуації, які допускаються тільки у 

розпочатому кримінальному провадженні (огляд, обшук). 

6. Застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе лише 

до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що 

свідчить про визначення можливої подальшої долі тимчасово вилученого 

майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом без 

накладення на нього арешту за чинним КПК відсутня. 

У зв’язку із чим пропонується частину 5 статті 171 КПК викласти в 

такій редакції: «Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово 

вилученого майна повинно бути подано не пізніше 72 годин після вилучення 

майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої його було вилучено». 

7. З метою забезпечення гарантій осіб право власності яких 

обмежується під час кримінального провадження в ході здійснення 

тимчасового вилучення майна, необхідно змінити назву статті 235 КПК 

України, а саме: «Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи» викласти в такій редакції «Ухвала про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи та тимчасове вилучення майна». Тим самим на 

підставі ухвали про обшук слідчий має право не лише проникнути до житла 

чи іншого володіння особи, а й на законних підставах вилучати речі, 

документи або осіб, для виявлення яких і проводиться обшук. 

Усе вилучене під час обшуку майно: і те, яке зазначено в ухвалі 

слідчого судді про обшук, і те, яке додатково вилучено під час обшуку, 

необхідно вважати тимчасово вилученим майном, на яке, у разі необхідності 

його утримання слідчим, має бути накладений арешт, оскільки в 
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протилежному випадку дії слідчого щодо вилучення під час обшуку частини 

майна порушують положення ст. 16 КПК України, якою передбачено, що 

позбавлення або обмеження права власності під час кримінального 

провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового 

рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України. 

Отже, для забезпечення однозначного сприйняття і неухильного 

додержання учасниками кримінального провадження норм КПК пропонуємо 

останнє речення ч. 7 ст. 236 КПК України викласти в такій редакції: 

«Тимчасово вилученим в ході обшуку майном уважаються всі речі та 

документи, незалежно від надання дозволу на їх вилучення в ухвалі слідчого 

судді про дозвіл на проведення обшуку». 

8. Теоретичні положення, що сформульовані у наукових працях 

вітчизняних вчених-процесуалістів, лише частково розкривають науково-

прикладну проблему тимчасового вилучення майна та переважно є 

недостатньо обґрунтованими, суперечливими й потребують додаткового 

вивчення у межах комплексного дослідження, проте є теоретичним 

підґрунтям для системного розкриття питань сутності та видів тимчасового 

вилучення майна, правових підстав, процесуальних форм та організаційних 

засад тимчасового вилучення майна, а також перспектив тимчасового 

вилучення майна у кримінальному провадженні. 

Аналіз положень КПК України та слідчої практики дозволяє 

стверджувати про наявність у межах кримінального процесуального права 

самостійного правового інституту «тимчасового вилучення майна», що 

складається з сукупності норм, які регулюють питання вилучення майна у 

досудовому розслідуванні без ухвали слідчого судді з подальшим 

вирішенням питання про арешт майна або його повернення особі, в якої воно 

було вилучено. Існування зазначеного правового інституту має вагоме 

значення для діяльності органів досудового розслідування, адже дозволяє 

невідкладно та без додержання забюрократизованої і тривалої у часі 

процедури одержання ухвали слідчого судді здобувати речові докази та інші 
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об’єкти, що мають значення для кримінального провадження, не допускаючи 

при цьому їхнього знищення чи приховування. 

Тимчасове вилучення майна характеризується специфічними ознаками 

самостійного правового інституту: 1) має процесуальний характер і 

регулюється кримінальним процесуальним законом, а тому є складовою 

кримінальної процесуальної форми; 2) підстави, межі та порядок 

застосування ТВМ детально регламентовані КПК; 3) ТВМ спрямовано на 

досягнення єдиної мети з іншими заходами державного примусу в 

кримінальному провадженні – забезпечити належний порядок кримінального 

провадження, його дієвість; 4) ТВМ має виражений примусовий характер, 

який залежить не від порядку реалізації вилучення майна, а від власне його 

законодавчої моделі (сама можливість застосування примусу передбачена 

процедурою вилучення); 5) ТВМ має виключний характер, тобто 

застосовується лише в тих випадках, коли іншими заходами публічні 

завдання кримінального провадження досягнути неможливо; 6) специфічний 

суб'єкт застосування – ним, як правило, є слідчий, прокурор. 

9.Під процесуально-правовим значенням тимчасового вилучення майна 

слід розуміти засновану на законі кримінальну процесуальну діяльність 

компетентних органів держави і посадових осіб, спрямовану на вилучення 

необхідних для доказування речей, документів, грошей тощо, втілену у 

процесуальну форму диференційованих процесуальних процедур з метою 

забезпечення оптимальної моделі захисту інтересів фізичних та юридичних 

осіб, суспільства і держави. 

Зміст процесуально-правового значення тимчасового вилучення майна 

полягає у трьох смислових значеннях: доказовому, процедурному і 

правозабезпечувальному. Основний аспект процесуально-правового 

(доказового) значення тимчасового вилучення майна – здатність бути 

речовим доказом та мати значення для кримінального провадження, тобто 

мати значимість стосовно ряду правових моментів: встановлення особи 

підозрюваного (обвинуваченого), його ставлення до вчиненого, фактичних 
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обставин злочину (час, місце, спосіб, мотив), наслідків учиненого  

відшкодування шкоди, відновлення порушеного права (повернення майна в 

т.ч.), можливої конфіскації, спеціальної конфіскації  майна. Процедурне 

значення вилучення майна вбачається в особливостях процесуальних 

процедур окремих видів та умов провадження вилучення, необхідності 

процесуального оформлення рішення про провадження вилучення. 

Правозабезпечувальне значення полягає у визнанні вилучених речей, 

документів, грошей тощо речовими доказами, дотриманні належних умов 

зберігання речових доказів, дотриманні правил доведення належності 

вилученого майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, або 

його повернення власнику. 

10. Тимчасове вилучення майна як захід забезпечення кримінального 

провадження є відносно новим в українському кримінальному 

процесуальному законодавстві та має свої історичні передумови становлення 

як галузевого інституту кримінального процесуального права. Важливе 

значення для становлення зазначеного правового інституту та розвитку 

відповідних положень теорії кримінального процесу мають історико-правові 

аспекти застосування державного примусу у кримінальному провадженні в 

сукупності з відповідними слідчими діями (обшуком, оглядом та виїмкою) 

його реалізації. В сучасних умовах тимчасове вилучення майна не є слідчою 

(розшуковою) дією і застосовується виключно в межах окремих 

процесуальних дій (огляд, обшук, затримання). 

Історично в кримінально-процесуальному законодавстві сформувалися 

правові наслідки   вилучення майна у вигляді таких процесуальних процедур: 

1) визнання вилученого майна речовими доказами; 2) визначення правил 

вилучення, зберігання, знищення, реалізації і повернення речових доказів; 

3) визначення процедури накладення арешту на майно з метою забезпечення 

відшкодування матеріальної шкоди, спричиненої злочином; 4) необхідність 

накладення арешту на майно обґрунтовано метою виконання вироку в 

частині конфіскації майна. 
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11. З метою додержання прав та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, однакового тлумачення і застосування положень 

КПК України, правові норми про тимчасове вилучення майна потребують 

уніфікації та викладення їх в окремій главі КПК України, зокрема Главі 16 

«Тимчасове вилучення майна», що містить підстави, порядок тимчасового 

вилучення майна та питання його припинення. Зазначена глава КПК України 

потребує доповнення переліком тих речей і документів, які не вважаються 

тимчасово вилученим майном, та на які не поширюється вимога щодо 

необхідності вирішення питання про арешт майна або його повернення. 

Із метою вдосконалення застосування тимчасового вилучення майна в 

кримінальному провадженні доцільно внести відповідні зміни та доповнення 

до: 

Кримінального процесуального кодексу України: 

- п. 3 ч. 2 ст. 167 «Підстави тимчасового вилучення майна» змінити, 

видаливши слова «у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом», та 

викласти в такій редакції: 

«…3) є предметом кримінального правопорушення; …» 

- ст. 167 «Підстави тимчасового вилучення майна» доповнити 

частиною третьою такого змісту: 

«Тимчасово вилученим майном не вважаються предмети, які вилучені 

законом з обігу, речі та документи, які входять до переліку, щодо якого 

прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення 

обшуку та вилучення майна, а також об’єкти, які мають нематеріальний 

характер або не є майном у значенні ст. 190 Цивільного кодексу України». 

-ч.1 ст. 169 КПК України доповнити пунктом 11 та викласти в такій 

редакції. 

«11. Допустимість дій, передбачених пунктом 1 частини 2 цієї 

статті, та час їх вчинення визначаються прокурором з урахуванням 

необхідності забезпечення прав та законних інтересів осіб, а також 

запобігання завданню шкоди для кримінального провадження».
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ДОДАТКИ 

 

Анкета 

 

1. Місце роботи: 

□  Національна поліціяУкраїни; 

□  СБУ; 

□ Національне антикорупційне бюро України; 

□ Прокуратура  

□ __________________________________________________________ 

 

2. Освіта: ________________________________________. 

 

3. Стаж роботи в _____ ____р. 

 

4. Тривалість роботи на останній посаді _____________р. 

 

5. Місце роботи (регіон):_____________________________________. 

 

6. Чи є поширеними у Вашій діяльності випадки необхідності 

тимчасового вилучення майна? 

□ Так 

□ Ні  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Чи виникають у Вас труднощі при застосуванні такого заходу 

забезпечення кримінального провадження як тимчасове вилучення 

майна?   

□ Так 

□ Ні 

_____________________________________________________________ 

8. Чи достатньо врегульовано порядок застосування тимчасового 

вилучення майна відносно майна підозрюваного або осіб, у володінні 

яких перебуває зазначене у частині другій статті 167 КПК майно? 

□ Так 

□ Ні 

_____________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

9. Що, на Ваш погляд, є фактичною підставою застосування 

тимчасового вилучення майна? 

□ виявлене майно є засобом та знаряддям злочину; 

□ виявлене майно надане особі з метою схилити її до вчинення 

злочину; його фінансування та забезпечення; 

□ виявлене майно є предметом кримінального правопорушення; 

□ виявлене майно набуте в результаті вчинення злочину; 

□ складно відповісти 

□ 

інше__________________________________________________________ 

 

10. Що найчастіше є джерелом фактичних даних для проведення 

тимчасового вилучення майна? 

□ відомості, одержані в ході проведення негласних слідчих дій; 

□ дані, отримані у ході затримання особи при вчиненні або замаху 

на вчинення кримінального правопорушення, або у ході затримання особи 

безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення; 

□ відомості, зафіксовані у джерелах доказів; 

□ складно відповісти. 

 

11. В межах яких правових форм Вам доводилося здійснювати 

тимчасове вилучення майна? 

1) Кримінально-процесуальна форма 

□  огляд 

□ обшук 

□  затримання 

 

12. У якому обсязі, на Вашу думку, має здійснюватися тимчасове 

вилучення майна при законному затриманні особою, яка не є 

уповноваженою службовою особою? 

□ слід вилучати лише речі з метою запобігти затриманому 

заподіяти шкоду оточуючим чи самому собі, а також – з метою збереження 

речових доказів; 

□ слід вилучати усі речі, документи, гроші тощо, які виявлені у 

особи у ході її затримання; 

□ складно відповісти 

 



234 

13. Здійснюючи тимчасове вилучення майна при затриманні Вами 

вилучались: 

□  усі речі 

□ документи 

 □ гроші  

□ інше майно  

_____________________________________________________________ 

 

14. Здійснюючи тимчасове вилучення майна при обшуку Вами 

вилучались:  

□ речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо 

надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку 

□ речі та документи, які не належать до предметів, які вилучені 

законом з обігу  

□ інше майно: ________________________________________________ 

 

15. Здійснюючи тимчасове вилучення майна при огляді Вами 

вилучались: 

□ речі та документи, що не належать до предметів, які вилучені 

законом з обігу 

□ інше майно: _________________________________________________ 

 

 

16. Чи є необхідним віднесення прийняття рішення про тимчасове 

вилучення майна до виключної компетенції суду?  

□ Так 

□ Ні 

_____________________________________________________________ 

 

17. Якою є мета тимчасового вилучення майна? 

□ забезпечення відшкодування шкоди, завданої злочином  

□ забезпечення розкриття злочину  

□ забезпечення збереження речових доказів 

□ забезпечення арешту майна  

□ забезпечення конфіскації майна та інших видів майнових стягнень  

□ забезпечення збереження майна  

_____________________________________________________________ 

18. Чи траплялись у Вашій правозастосовній діяльності випадки 

тимчасового вилучення майна, коли сторонні громадяни за своєю 
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ініціативою надавали Вам таку допомогу при затриманні 

правопорушника і припиненні правопорушень? 

□ Так 

□ Ні  

_____________________________________________________________ 

19. Чи допускається тимчасове вилучення майна під час 

відсутності власника (володільця) даного майна? 

□ Так, за участю понятих 

□ Ні 

_____________________________________________________________ 

 

Права яких осіб Вам доводилося обмежувати у ході тимчасового 

вилучення майна та арешту майна? 

□ права підозрюваного; 

□ права обвинуваченого; 

□ інших осіб 

 

20. Яким особам Ви передавали на зберігання тимчасово вилучене 

майно? 

□ потерпілому, цивільному позивачу, їх представникам, родичам; 

□ підозрюваному, обвинуваченому, цивільному відповідачу, їх 

представникам, родичам; 

□ іншим особам 

_____________________________________________________________ 

21. Спосіб припинення тимчасового вилучення майна? 

 

□ за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна 

безпідставним; 

□ за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні 

клопотання прокурора про арешт цього майна; 

□ несвоєчасне подання клопотання слідчого, прокурора про арешт 

тимчасово вилученого майна  

□ несвоєчасний розгляд слідчим суддею клопотання про арешт 

тимчасово вилученого майна 

□ скасування арешту. 

Інше _________________________________________________________ 

 

22. Який спосіб повернення власнику тимчасово вилучення 

майна??___________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________ 

 

23. Чи достатній, на Вашу думку, строк 48 годин для подання 

клопотання про арешт тимчасово вилученого майна після вилучення 

такого майна? 

□ Так 

□ Ні 

_____________________________________________________________ 

 

24. Якщо ні, то який, на Вашу думку, оптимальний строк для 

подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна після 

вилучення такого майна? 

□ 3 доби 

□ 10 днів 

Інше _________________________________________________________ 

 

25. Яке рішення Вами приймалось у разі якщо вилучається майно, 

яке входять до переліку речей на відшукання яких надано дозвіл суду  

 

□ вилучаються під час обшуку/огляду без подальшого звернення до 

слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна 

□ вилучаються під час обшуку/огляду з подальшим зверненням до 

слідчого судді з клопотанням про арешт такого майна 
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Додаток Б 

Узагальнення підсумків проведення анкетування 

працівників органів досудового розслідування Національної 

поліції, прокуратури та СБУ 
(анкетування проведено у період з 2015 по 2018 р.;  

загальна кількість опитаних -  1320 осіб) 

Під час підготовки дисертаційного дослідження з метою визначення 

ефективності застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному 

провадженні, а також визначення оптимальних шляхів реформування даної 

дії було опитано 1320 працівників Національної поліції, прокуратури та СБУ.  

В опитуванні взяли участь переважно працівники Національної поліції: 

працівники оперативних підрозділів 18,3%, слідчі 49,4%, працівники 

прокуратури 32,2%, з них керівні посади обіймає 5 %. 

За віком усі опитані розподілилися таким чином: 29,4% () – особи, 

віком від 20 до 30 років; 37, 2% () – особи, віком від 30 до 35 років; 22,2 % () 

– особи, віком від 35 до 40 років; 8,3% () – особи, віком від 40 до 45 років; 

2,7% () – особи, віком від 45 до 55 років. Серед опитаних відсутні особи, 

віком від 55 до 65 років.  

Переважна більшість опитаних (79,4 % ()) має вищу освіту, при цьому 

50% () навчалися заочно. Дві і вище освіти мають 11,1% () опитаних, 

причому 6,1% () отримали таку освіту заочно. Ступінь магістра має 9,4% () 

опитаних, більшість з яких ( 8,3% ()) отримали цю освіту заочно. Більшість 

опитаних (86,6% ()) особи чоловічої статі. Лише 13,3% () особи жіночої статі. 

Переважна більшість опитаних 62,2% () мають стаж роботи в органах 

внутрішніх справ до п’яти років, 25,5% () до десяти років, 11,1% () до 

двадцяти років і лише 1,11% () до більше двадцяти років. Тривалість роботи 

на останній посаді у більшості опитаних ((90,5%()) становить до п’яти років. 

З них 33 % () опитаних проживає у місті Києві, 37 % () у місті Одеса, 30 %  

у місті Львові.  
№ 

п/п 

Запитання Відповіді Результат 

1320 

осіб 

% 

1 2 3 4 5 

1 Чи є поширеними у Вашій діяльності 

випадки необхідності тимчасового 

вилучення майна? 

а). Так;  

б). Ні;  

 

а) 1227 

б)  92 

 

а) 93 % 

б) 7 % 

 

 

2. 

Чи виникають у Вас труднощі при 

застосуванні такого заходу 

забезпечення кримінального 

провадження як тимчасове 

вилучення майна? 

 

а). Так;  

б). Ні;  

 

 

а)1095 

б) 224 

 

 

а) 83 % 

б) 17 % 

 

3. Чи достатньо врегульовано порядок 

застосування тимчасового вилучення 

майна відносно майна підозрюваного 

або осіб, у володінні яких перебуває 

зазначене у частині другій статті 167 

КПК майно? 

а). Так;  

б). Ні;  

 

а) 435 

б)  884 

 

а) 33 % 

б) 67 % 
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4. Що, на Ваш погляд, є фактичною 

підставою застосування тимчасового 

вилучення майна? 

 

а) виявлене майно є 

засобом та знаряддям 

злочину; 

б) виявлене майно 

надане особі з метою 

схилити її до вчинення 

злочину; його 

фінансування та 

забезпечення; 

в) виявлене майно є 

предметом 

кримінального 

правопорушення; 

г) виявлене майно набуте 

в результаті вчинення 

злочину; 

д) інше ________. 

 

а) 686 

 

 

б) 198 

 

 

 

 

 

в)316 

 

 

 

г) 118 

а) 52 % 

 

 

б) 15% 

 

 

 

 

 

в) 24% 

 

 

 

г) 9% 

 

 

 

5. 

 

Чи належить, на Вашу думку, 

тимчасове вилучення майна, до 

заходів кримінального 

процесуального примусу? 

 

 

а) Так;  

б) Ні;  

в) інше ________. 

 

а) 963 

б) 79 

в) 277 

 

а) 73% 

б) 6% 

в) 21% 

 

6. 

 

Чи достатньо врегульовано порядок 

застосування тимчасового вилучення 

майна відносно майна підозрюваного 

(обвинуваченого) або осіб, які за 

законом несуть матеріальну 

відповідальність за його дії? 

 

а) Так;  

б) Ні;  

в) інше – потрібно 

змінювати процедуру 

ТВМ. 

 

а) 118 

б)316 

в)884 

 

 

а) 9% 

б) 24 

в) 67% 

 

7. 

В межах яких правових форм Вам 

найчастіше доводилося здійснювати 

вилучення майна? 

 

 

а)  огляд;  

б)  обшук;  
в) затримання. 

а) 396 

б) 779 

в) 145 

 

а) 30 % 

б) 59 % 

в) 11 % 

 

 

8. 

Що найчастіше є джерелом 

фактичних даних для проведення 

тимчасового вилучення майна? 

 

а)  відомості, одержані в 

ході проведення 

негласних слідчих дій; 

б)  дані, отримані у ході 

затримання особи при 

вчиненні або замаху на 

вчинення кримінального 

правопорушення, або у 

ході затримання особи 

безпосередньо після 

вчинення кримінального 

правопорушення; 

в) відомості, зафіксовані 

у джерелах доказів; 

г) складно відповісти. 

а)686 

 

 

б)198 

 

 

 

 

 

в) 316 

 

г)118 

а) 52 % 

 

 

б) 15% 

 

 

 

 

 

в) 24% 

 

г) 9% 

 

 

9. 

 

При розслідуванні яких злочинів 

найчастіше проводилось вилучення 

майна 

 

а) при розслідуванні 

злочинів проти 

власності;  

б) при розслідуванні 

злочинів проти особи;  

 

а) 752 

 

 

б) 158 

 

 

а) 57 % 

 

 

б) 12% 
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в) при розслідуванні 

економічних злочинів;  

г) у сфері господарської 

діяльності.  

д) інші 

в) 184 

 

г) 105 

 

д) 118 

в) 14% 

 

г) 8% 

 

д) 9 % 

 

10. 

 

Чи вважаєте Ви за доцільне 

поєднувати ряд слідчих дій з 

вилученням майна при розслідуванні 

злочинів 

 

а) Так;  

 

б) Ні;  

 

в) інше________. 

 

а) 1003 

 

б) 264 

 

в) 52 

 

а) 76% 

 

б) 20 % 

 

в) 4% 

 

11 

 

У якому обсязі, на Вашу думку, має 

здійснюватися тимчасове вилучення 

майна при законному затриманні 

особою, яка не є уповноваженою 

службовою особою? 

 

а) слід вилучати лише 

речі з метою запобігти 

затриманому заподіяти 

шкоду оточуючим чи 

самому собі, а також – з 

метою збереження 

речових доказів; 

б) слід вилучати усі речі, 

документи, гроші тощо, 

які виявлені у особи у 

ході її затримання; 

в) складно відповісти 

 

 

а) 356 

 

 

 

 

 

 

б) 316 

 

 

 

 

в) 145 

 

а) 27% 

 

 

 

 

 

 

б) 24% 

 

 

 

 

в) 11% 

12. Здійснюючи вилучення майна при 

затриманні, які об'єкти Вами 

вилучались 

а) усі речі 

б) документи 

в) гроші  

г) інше майно  

а) 224 

б) 778 

в) 145 

г) 171 

а) 17% 

б) 59 % 

в) 11 % 

г) 13 % 

13. Здійснюючи тимчасове вилучення 

майна при обшуці, які об'єкти Вами 

вилучались 

 

а)  речі; 

б) документи; 

в) гроші та інші цінності; 

г) знаряддя та засоби 

вчинення злочину; 

д) наркотичні та 

психотропні речовини, їх 

аналоги, або, 

прекурсори; 

е) зброя; 

є) вибухові пристрої та 

вибухові речовини; 

ж)  інше майно 

а) 224 

б) 145 

в) 105 

 

г) 264 

 

 

д) 118 

 

е) 382 

є) 66 

 

ж) 13 

а) 17 % 

б) 11% 

в) 8% 

 

г)20% 

 

 

д) 9% 

 

е) 29% 

є) 5% 

 

ж) 1% 

14. Здійснюючи вилучення майна при 

огляді, які об'єкти Вами вилучались 

 

а)  речі; 

б) документи; 

в) гроші та інші цінності; 

г) знаряддя та засоби 

вчинення злочину; 

д) наркотичні та 

психотропні речовини, їх 

аналоги, або, 

прекурсори; 

е) зброя; 

є) вибухові пристрої та 

вибухові речовини; 

ж)  інше майно 

 

а) 132 

б) 171 

в) 210 

 

г) 375 

 

д)184 

 

 

е)290 

є) 39 

 

ж) 13 

а) 10% 

б) 13% 

в) 14% 

 

г)25% 

 

д) 13% 

 

 

е) 22% 

є) 3% 

 

ж) 1% 
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15. Чи потребує прийняття рішення про 

тимчасове вилучення майна 

виключної компетенції суду? 

 

а) Так;  

б) Ні;  

в) інше ________. 

а)135 

б) 1080 

в) 295 

 

а) 9 % 

б) 72 % 

в) 19 % 

 

16. Якою є мета вилучення майна? 

 

а) забезпечення 

відшкодування шкоди, 

завданої злочином; 

б) забезпечення арешту 

майна; 

в) забезпечення 

конфіскації майна та 

інших видів майнових 

стягнень; 

г) забезпечення 

збереження майна; 

д) інше _________ 

а) 118 

 

 

б) 712 

 

 

в) 277 

 

 

г) 158 

 

д) _ 

а) 13 % 

 

 

б) 54 % 

 

 

в) 21 % 

 

 

г) 12 % 

 

д)_ 

17.  Чи траплялись у Вашій 

правозастосовній діяльності випадки 

вилучення майна, коли сторонні 

громадяни за своєю ініціативою 

надавали Вам таку допомогу при 

затриманні правопорушника і 

припиненні правопорушень? 

а) Так;  

 

б) Ні;  

 

в) інше________. 

а) 264 

 

б) 990 

 

в) 66 

 

а) 20 % 

 

б) 75 % 

 

в) 5 % 

 

18. Чи допускалося тимчасове 

вилучення майна під час відсутності 

власника (володільця) даного майна? 

 

а) Так, за участю 

понятих;  

б) Ні;  

 

в) інше ________. 

а) 831 

 

б) 369 

 

в) 118 

а) 63 % 

 

б) 28 % 

 

в) 9 % 

19 Чи необхідно вручати копію 

постанови про вилучення майна 

а) Так. 

б) Ні. 

в) Потрібно подумати. 

г) Залежить від ситуації. 

а)396 

б) 330 

в)330 

г)264 

а) 30 % 

б) 25% 

в) 25% 

г) 20 % 

 

20. 

 

Де зберігаєте вилучені предмети, 

документи, цінності та інші об'єкти? 

а) в спеціальних місцях, 

зазначених в інструкції; 

б) в спеціальній кімнаті 

речових доказів; 

в) у службовому 

кабінеті; 

г) у банку 

а)660 

 

б) 594 

 

в) 

 

г)66 

а) 50% 

 

б) 45% 

 

в)  

 

г) 5 % 

 

21. 

 

Яким особам Ви передавали на 

зберігання вилучене майно? 

 

 

а) потерпілому, 

цивільному позивачу, їх 

представникам, родичам; 

б) підозрюваному, 

обвинуваченому, 

цивільному відповідачу, 

їх представникам, 

родичам; 

в) іншим особам. 

 

а)39 

 

 

б) 778 

 

 

 

 

в)501 

 

а) 3 % 

 

 

б)  59 % 

 

 

 

 

в)  38 % 

22. Які заходи проводите з метою 

збереження вилучених предметів? 

а) ведення реєстру 

вилучених речей;  

б) відвідування місць 

зберігання; 

а)752 

 

б) 567 

 

а) 57% 

 

б) 43% 

23. Чи слід запровадити вилучення на 

майно не тільки з метою 

забезпечення можливого арешту 

майна підозрюваного 

а) Так;  

 

б) Ні;  

 

а)1148 

 

б) 171 

 

а) 87 % 

 

б) 13 % 
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(обвинуваченого), а й з метою 

конфіскації майна, забезпечення 

виконання покарання у вигляді 

штрафу, або для компенсації шкоди 

та збитків, які завданні злочином? 

  

24. Чи можна, на Вашу думку, 

проводити затримання, огляд, обшук 

з метою виявлення та вилучення 

майна, на яке, в подальшому, може 

бути накладено арешт? 

а) Так;  

 

б) Ні;  

 

в) інше________. 

а)831 

 

б) 488 

 

в) 

а) 63 % 

 

б) 37 % 

 

в)  % 

25 Спосіб припинення тимчасового 

вилучення майна? 

а) за постановою 

прокурора, якщо він 

визнає таке вилучення 

майна безпідставним; 

б) за ухвалою слідчого 

судді чи суду, у разі 

відмови у задоволенні 

клопотання прокурора 

про арешт цього майна; 

в) несвоєчасне подання 

клопотання слідчого, 

прокурора про арешт 

тимчасово вилученого 

майна  

г) несвоєчасний розгляд 

слідчим суддею 

клопотання про арешт 

тимчасово вилученого 

майна 

скасування арешту 

а)171 

 

 

 

б)752 

 

 

 

 

 

в)290 

 

 

 

 

г)105 

 

а) 13 % 

 

 

 

б) 57 % 

 

 

 

 

 

в)  22% 

 

 

 

 

г) 8 % 

 

 

26 Чи достатній, на Вашу думку, строк 

48 годин для подання клопотання 

про арешт тимчасово вилученого 

майна після вилучення такого 

майна? 

а) Так;  

 

б) Ні;  

 

а) 277 

 

б) 1042 

 

а) 21 % 

 

б) 79% 

 

27 Якщо ні, то який, на Вашу думку, 

оптимальний строк для подання 

клопотання про арешт тимчасово 

вилученого майна після вилучення 

такого майна? 

а).  3 доби 

б). 10 днів 

в).інше 

а). 910  

б). 369 

в)52 

а).  69% 

б). 28% 

в).4 % 

28 Яке рішення Вами приймалось у разі 

якщо вилучається майно, яке 

входить до переліку речей на 

відшукання яких надано дозвіл суду 

а).  вилучаються під час 

обшуку/огляду без 

подальшого звернення 

до слідчого судді з 

клопотанням про арешт 

такого майна 

б).  вилучаються під час 

обшуку/огляду з 

подальшим зверненням 

до слідчого судді з 

клопотанням про арешт 

такого майна 

а) 917  

 

 

 

 

 

б) 633 

 

 

 

а) 69,52 % 

 

 

 

 

 

б) 48,02 % 

 

 

29. Як Ви вважаєте, враховуючи досвід, 

чи можна вилучення майна означити 

в КПК України, як самостійну слідчу 

(розшукову) дію? 

а). Так;  

б). Ні;  

в). Можливо 

а)858 

б) 92,4 

в) 369 

 

а) 65 % 

б) 7 % 

в) 28 % 
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