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АНОТАЦІЯ 

 

Коперсак Д.В. Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. – 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 

«Право» – Одеський державний університет Міністерства внутрішніх справ 

України, Одеса, 2021. 

У дисертації на основі дослідження комплексу питань, що виникають під 

час спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

сформульовані наукові положення та одержані результати, що у сукупності 

спрямовані на вирішення важливого наукового завдання в галузі кримінального 

процесу й містить практичні рекомендації щодо збирання доказів у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії. Дисертація є одним із перших в Україні 

комплексним монографічним дослідженням теоретичних і практичних проблем 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень з 

урахуванням сучасного стану кримінального процесуального законодавства 

України. 

Досліджено історію розвитку кримінального процесуального права при 

спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні та 

за її межами. Вітчизняний досвід нормативного регулювання спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Розроблено наукові основи наукового визначення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень в умовах нового кримінального 

процесуального законодавства. 

Акцентовано наукову позицію стосовно характеристики норм, які 

визначають підстави, порядок та особливості здійснення спеціального досудового 

розслідування, як нової процедури інституту досудового розслідування. 

Зазначено, що структурно ця процедура складається з норм, які залежно від 

специфіки предмета нормативного регулювання, об’єднуються у дві групи – 

метанорми і субстанційні норми. 
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Встановлена юридична природа та сутність спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; визначені поняття та місце 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень у системі 

досудового розслідування; досліджене генезис використання спеціального 

досудового розслідування на теренах України та досвід застосування 

спеціального досудового розслідування в країнах Європи, Великої Британії та 

США. 

Досліджені: права учасників спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; порядок призначення та здійснення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень; особливості клопотання 

про призначення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень та здійснення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, визначені види та зміст рішень спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень і правові наслідки 

проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень 

та практика їх застосування. 

Констатовано поліаспектне функціональне призначення процедури 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, оскільки 

вона зумовлює: 1) забезпечення правового регулювання кримінальних 

процесуальних правовідносин і досягнення завдань кримінального провадження в 

умовах відсутності підозрюваного; 2) установлення гарантій дотримання прав 

людини, попри певні відступи від загальної кримінальної процесуальної форми; 

3) сприяння невідворотності покарання. Водночас, наголошено, що сучасна 

нормативна модель спеціального (заочного) досудового розслідування 

кримінальних правопорушень потребує суттєвого доопрацювання, яке слід 

спрямувати на: 1) повноту нормативного врегулювання; 2) приведення окремих 

положень у відповідність з Конституцією України та міжнародно-правових актів; 

3) усунення суперечностей, асиметричності нормативного забезпечення, 

невиправданої термінологічної полісемії, а також забезпечення єдності 

нормативного регулювання на рівні КПК. 
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З огляду на те, що для дослідження сутності спеціального (заочного) 

досудового розслідування вихідним положенням є характеристика термінів 

«спеціальний», «заочний», автором розглянуто доктринальні підходи до його 

розуміння. Аргументовано, що незважаючи на численні наукові розробки із 

зазначеного питання в різних галузях права, на сьогодні бракує єдності позицій 

науковців щодо термінологічного тлумачення і змістовного наповнення категорії 

«спеціальний», «заочний». На підставі синтезу наявних нині поглядів і з 

урахуванням особливостей предмета дослідження запропоновано авторський 

підхід до визначення цих понять. 

Досліджено сучасну нормативну модель спеціального (заочного) 

досудового розслідування, що міститься у главі 241
 КПК, в аспекті виправданості 

законодавчого підходу до встановлення єдиних правил при відсутності 

підозрюваного. Зроблено висновок, що такий підхід законодавця є найбільш 

оптимальним, оскільки враховує потенційно негативні впливи різної ґенези, 

уніфікує кримінальну процесуальну форму, створює правове підґрунтя, яке, за 

умови його вдосконалення, здатне: 1) забезпечити ефективне здійснення 

досудового розслідування й досягнення завдань кримінального провадження; 2) 

забезпечити права, свободи й законні інтереси осіб, які притягуються до 

кримінальної відповідальності. 

Здійснено аналіз низки питань, що викликають труднощі теоретичного і 

прикладного характеру, в тому числі в аспекті умисної відсутності підозрюваного, 

його повідомлення та виклик, оголошення у розшук. Підтримується висловлена у 

кримінальній процесуальній доктрині позиція науковців і практичних працівників 

щодо необхідності створення єдиної системи інформування про проведення 

спеціального (заочного) досудового розслідування щодо особи. Акцентується 

увага на необхідності належного нормування кримінальних процесуальних 

правовідносин, пов’язаних із оскарженням прийнятих рішень при спеціальному 

(заочному) досудовому розслідуванні, спеціальному (заочному) судовому 

розгляді. Запропоновано теоретичну модель упорядкування вказаних суспільних 

відносин. 
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На підставі проведеного дослідження, з урахуванням правозастосовної 

практики, сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

кримінального процесуального законодавства у частині здійснення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень в Україні та зроблено 

наступні висновки: 

1) Спеціальне досудове розслідування це виняткова процедура, яка має 

диференційовану форму; 

2) До структурних елементів норм, які регулюють спеціальне досудове 

розслідування відносяться метанорми і субстанційні норми; 

3) Відсутність підозрюваного при проведені спеціального досудового 

розслідування допускається при дотримані обов’язкових гарантій; 

4) Здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень забезпечує: а) невідворотність притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинення кримінального правопорушення; б) компенсації 

завданих збитків потерпілому та реалізація права на правосуддя; в) скорочення 

строку розслідування та наближення моменту здійснення судового розгляду до 

часу скоєння злочину; г) реалізацію права на цивільний позов у рамках 

кримінального провадження; ґ) виконання вимоги розгляду кримінального 

провадження у розумні строки; д) виключення ситуації спливу строку позовної 

давності; 

5) Надано пропозиції щодо вдосконалення інформування відсутнього 

підозрюваного (через інтернет ресурси, соціальні мережі, месседжери, по номеру 

телефону); 

6) Запропоновано створити єдиний державний електронний реєстр 

сповіщення по кримінальним провадженням; 

7) Досліджено алгоритм оголошення у міжнародний розшук; 

8) Розглянуто процес оскарження вироку ухваленому після проведення 

процедури СДРКП; 

9) Запропоновано для публікації повідомлення про підозру 

використовувати  електроні сайти, соціальні мережі, месенджери, канали зв’язку, 
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інтернет ресурси, якими користується підозрюваний;  

10) Запропоновано внести зміни до ч. 2 ст. 184 КПК України; п.п. 2 п. 201 

Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України; доповнити ст. 314 КПК 

України, частиною 6. 

 

Ключові слова: кримінальний процесуальний кодекс, кримінальне 

провадження, розслідування, спеціальне досудове розслідування, заочне 

розслідування, процесуальні рішення, правові наслідки спеціального досудового 

розслідування. 

 

SUMMARY 

Kopersak D.V. Special Pre-Trial Investigation of Criminal Offenses. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. - The dissertation submitted 

to Odesa State University of Internal Affairs for a degree of PhD in Law in the specialty 

081 «Law», Odesa, 2021. 

In the dissertation on the basis of research of a complex of the questions arising 

during special pre-trial investigation of criminal offenses, scientific positions are 

formulated and results which in total are directed on the decision of an important 

scientific task in the field of criminal procedure are formulated and contains practical 

recommendations on gathering of proofs in criminal proceedings. The dissertation is 

one of the first in Ukraine complex monographic research of theoretical and practical 

problems of special pre-trial investigation of criminal offenses taking into account a 

modern condition of the criminal procedural legislation. This research defines the 

concept of special pre-trial investigation of criminal offenses, highlights the place of 

special pre-trial investigation. 

The history of the development of criminal procedural law in a special pre-trial 

investigation of criminal offenses in Ukraine and abroad is studied. Domestic 

experience of normative regulation of special pre-trial investigation of criminal 

offenses. It is proved that a special pre-trial investigation of criminal offenses originates 

from Ancient Rome. On the territory of modern Ukraine, mentions of a special 
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investigation are available in the times of Kievan Rus. A special pre-trial investigation 

in the times of the Ukrainian SSR and in the times of independent Ukraine was studied. 

It is noted that the potential of the modern regulatory model of the special pre-trial 

investigation of criminal offenses procedure is significantly reduced by incompleteness 

of legal regulation, its flight by originality, lack of systemic and mutually consistent 

provisions, which significantly reduces the quality of legal regulation and, as a 

consequence, efficiency of criminal investigation. The work defines that in modern 

conditions the priority law-making direction of criminal procedural policy should be the 

creation of an effective normative model of special pre-trial investigation of criminal 

offenses, by improving the existing norms and developing new ones aimed at the 

completeness of normative regulation. The methodology of special pre-trial 

investigation of criminal offenses in the conditions of the new criminal procedural 

legislation is developed. The scientific position on the characteristics of the norms that 

determine the grounds, procedure and features of the special pre-trial investigation as a 

new procedure of the pre-trial investigation institute is emphasized. We noted that 

structurally this procedure consists of norms, which, depending on the specifics of the 

subject of regulation, are combined into two groups - metanorms and substance norms. 

The legal nature and essence of the special pre-trial investigation of criminal offenses is 

established, the application of the special pre-trial investigation in the countries of 

Europe, Great Britain and the USA is considered. It is determined that in some 

European countries a pre-trial investigation in the absence of a suspect is called a 

special (Italy, France, Switzerland), and in other European countries such an 

investigation is called in absentia (Bulgaria, Belarus). We researched the next: the rights 

of participants in a special pre-trial investigation of criminal offenses; the procedure for 

appointing and conducting a special pre-trial investigation of criminal offenses; features 

of the petition for the appointment of a special pre-trial investigation of criminal 

offenses and the implementation of a special pre-trial investigation of criminal offenses, 

certain types and content of decisions of a special pre-trial investigation of criminal 

offenses and the legal consequences of special pre-trial investigation of criminal 

offenses. The signs of a special pre-trial investigation of criminal offenses are 
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determined, which include: 1) the person has the status of a suspect in the commission 

of a crime; 2) the specified person must hide from the bodies of investigation and court; 

3) the purpose of evading criminal liability for the crime committed by her; 4) they must 

be declared wanted; 5) the qualification of the committed crime in accordance with the 

norms of the CPC allows the conduct of special pre-trial investigation of criminal 

offenses. The field of aspectual functional purpose of the procedure of special pre-trial 

investigation of criminal offenses is stated, as it determines: 1) ensuring legal regulation 

of criminal procedural legal relations and achievement of tasks of criminal proceedings 

in the absence of the suspect; 2) establishment of guarantees of observance of human 

rights, despite certain deviations from the general criminal procedural form; 3) 

promoting the inevitability of punishment. At the same time, it is emphasized that the 

modern normative model of special (in absentia) pre-trial investigation of criminal 

offenses needs significant refinement, which should be aimed at: 1) completeness of 

normative regulation; 2) bringing certain provisions in line with the Constitution of 

Ukraine and international legal acts; 3) elimination of contradictions, asymmetry of 

normative provision, unjustified terminological polysemy, as well as ensuring the unity 

of normative regulation at the level of the CPC. Given that to study the essence of a 

special pre-trial investigation, the starting point is the characteristics of the terms 

"special", "in absentia", the author considers doctrinal approaches to its understanding. 

It is argued that despite the numerous scientific developments on this issue in various 

fields of law, today there is a lack of unity of positions of scholars on the terminological 

interpretation and content of the category "special", "in absentia". On the basis of 

synthesis of available views and taking into account features of a subject of research the 

author's approach to definition of these concepts is offered. The modern normative 

model of special pre-trial investigation, contained in Chapter 241
 of the CPC, in the 

aspect of justification of the legislative approach to the establishment of uniform rules 

in the absence of a suspect is studied. It is concluded that this approach of the legislator 

is the most optimal, as it takes into account potentially negative influences of different 

genesis, unifies the criminal procedural form, creates a legal basis that, if improved, 

can: 1) ensure effective pre-trial investigation and achieve criminal proceedings; 2) 
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ensure the rights, freedoms and legitimate interests of persons who are prosecuted. An 

analysis of a number of issues that cause difficulties of a theoretical and applied nature, 

including in the aspect of the intentional absence of the suspect, his message and 

summons, wanted. The position of scientists and practitioners expressed in the criminal 

procedural doctrine on the need to create a unified system of informing about the 

conduct of special (in absentia) pre-trial investigation of a person is supported. 

Emphasis is placed on the need for proper settlement of criminal procedural legal 

relations related to appeals against decisions made during a special (in absentia) pre-trial 

investigation, special (in absentia) trial. The theoretical model of ordering of the 

specified public relations is offered. The grounds for conducting a special pre-trial 

investigation have been identified, the main of which are non-appearance and evasion 

from the pre-trial investigation bodies and the court, and the qualification of the crime.  

On the basis of the conducted research, taking into account law enforcement 

practice, scientifically substantiated proposals on improvement of the criminal 

procedural legislation concerning implementation of special pre-judicial investigation of 

criminal offenses in Ukraine are formulated and the following conclusions are made: 

1) A special pre-trial investigation is an exceptional procedure that has a 

differentiated form; 

2) The structural elements of the norms governing the special pre-trial 

investigation include methanorms and substantive norms; 

3) The absence of the suspect during the special pre-trial investigation is allowed 

subject to mandatory guarantees; 

4) The implementation of a special pre-trial investigation of criminal offenses 

ensures: a) the inevitability of criminal prosecution for committing a criminal offense; 

b) compensation for damages to the victim and realization of the right to justice; c) 

reduction of the term of investigation and approaching the moment of trial to the time of 

the crime; d) realization of the right to a civil claim within the framework of criminal 

proceedings; e) fulfillment of the requirement to consider criminal proceedings within a 

reasonable time; e) exclusion of the situation of expiration of the statute of limitations; 
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5) Proposals were made to improve the information of the missing suspect (via 

Internet resources, social networks, messengers, by phone); 

6) It is proposed to create a single state electronic register of notifications in 

criminal proceedings; 

7) The algorithm of the announcement on the international wanted list is 

investigated; 

8) The process of appealing the verdict passed after the SDRCP procedure is 

considered; 

9) It is proposed to use electronic sites, social networks, messengers, 

communication channels, Internet resources used by the suspect to publish a report of 

suspicion; 

10) It is proposed to amend Part 2 of Art. 184 of the Criminal Procedure Code of 

Ukraine; p.p. 2 item 201 of Section XI "Transitional Provisions" of the CPC of Ukraine; 

to supplement Art. 314 of the Criminal Procedure Code of Ukraine, part 6. 

 

Key words: criminal proceedings, pre-trial investigation, special pre-trial 

investigation, investigation in absentia, procedural decisions, legal consequences of 

special criminal proceedings. 
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проблеми практичного застосування / Науковий журнал / Наукове видання 

Південноукраїнський правничий часопис / 2’2020 / 2020 – Одеса. – 128 с., С. 146 - 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Виклики, що постали перед 

Україною на фоні негативних суспільно-політичних подій 2014 року, стали 

серйозним випробуванням для багатьох соціально-правових інститутів, 

обумовили екстрену трансформацію державної політики у сфері вдосконалення 

правового регулювання боротьби зі злочинністю. Втрата контролю над окремими 

територіями України, відсутність на них легітимних органів правопорядку, 

дезорганізація суспільних зв’язків, масове зловживання правами підозрюваних, 

обвинувачених та їх умисне переховування від органів влади на недоступних 

територіях, відсутність чи неефективність договорів з деякими країнами про 

взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушників, небезпека 

для життя і здоров’я осіб, які здійснювали кримінальне провадження або брали в 

ньому участь, низка інших негативних чинників сформували нетипові умови, в 

яких чинне на той час кримінальне процесуальне законодавство, що розроблялося 

для потреб мирного часу, виявилося неефективним для досягнення завдань 

кримінального провадження. 

В умовах перманентної соціальної та економічної кризи, зростання 

безробіття та падіння матеріального рівня громадян, неможливості задоволення 

значною частиною населення основних потреб легальними способами, 

продовження конфлікту на сході країни (нелегальне поширення зброї, 

боєприпасів та вибухівки, зростання соціально-побутової невлаштованості осіб, 

яких торкнулися наслідки збройного конфлікту та психологічного напруження), 

втрати соціального контролю та деяких прорахунків, що були допущені при 

реформуванні правоохоронної та судової системи, призвело до того, що у 

2018 році  в Україні спеціальне досудове розслідування  здійснювалось по 

32 кримінальним провадженням, у 2019 році всього по 9, у 2020 році по 

21 кримінальному провадженню, за цей період до суду з обвинувальними актами  

направлено - 37 кримінальних проваджень, у яких здійснювалось спеціальне 

досудове розслідування. Таким чином, з наведених даних вбачається, що 
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правоохоронна система України в цілому майже не використовує можливість, яку 

надає Кримінальний процесуальний Кодекс України – проведення спеціального 

досудового розслідування. 

Така незначна кількість кримінальних проваджень свідчить про наявність 

значних прогалин у регулюванні процедури спеціального  досудового 

розслідування та відсутність практики його застосування. 

Зазначене викликало необхідність термінової адаптації законодавства до 

проведення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень 

«in absentia». Прийняття протягом 2014 – 2020 років комплексу нормативно-

правових актів, спрямованих на врегулювання порядку здійснення «in absentia», 

безперечно, забезпечило низку позитивних результатів. Разом із тим, екстреність і 

об’єктивно зумовлена поспішність внесення нормативних змін і доповнень 

призвели до фрагментарності й функціональної неспроможності через неповноту 

правового регулювання,  порушення органічної цілісності окремих кримінальних 

процесуальних правовідносин. Так, наприклад, умова про міжнародний розшук 

блокує можливість початку спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень. 

З огляду на наведене, питання розроблення теоретичного підґрунтя й 

удосконалення кримінального процесуального законодавства у частині його 

адаптації до потреб проведення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень нині залишаються надзвичайно актуальними. 

Проблеми спеціального досудового розслідування  кримінальних 

правопорушень у вітчизняній кримінальній процесуальній доктрині досліджені 

лише фрагментарно. Окремим аспектам вказаної проблематики присвячені роботи 

Алексєєва-Процюк Д.О., Арабулі Д.Т., Барабаш А.С., Басистої І.В., 

Волобуєва А.Ф., Головатого С.А., Гринюка В.О., Климчука М.П., Корнієнка М.В., 

Кучинської О.П., Лобойко Л.М., Маленко О.В., Маляренко В.Т., 

Матвієвської Г.В., Маркуш М.А., Михеєнка М.М., Нор В.Т., Пилипчук П.П., 

Трофименка В.М., Тукієва А.С., Онопенка В.В., Пєсцова Р.Г., Письменного Д.П., 

Попелюшка В.О., Смокова С.М., Стахівського С.М., Тетерятник Г.К., 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9F.$%3C.%3E%29
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Трубнікова О.О. Торбаса В.М., Удалової Л.Д., Цюприка І.В., Шаренка С.Л., 

Шило О.Г., Яновської О.Г. та деяких інших. 

Але комплексного аналізу проблемних аспектів спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень у вітчизняній кримінальній 

процесуальній науці досліджені ще на не достатньому рівні. Тому описана 

ситуація вимагає від процесуальної науки пошуку якісно нових підходів до 

розуміння спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, 

у розробленні концептуальних, науково обґрунтованих підходів стосовно його 

нормативного забезпечення. 

Зазначені чинники і обумовлюють вибір теми дисертаційної роботи, а також 

свідчать про нагальну необхідність її комплексного дослідження та її 

актуальність. 

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

виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України (Указ Президента 

України № 287/2015); Національної стратегії у сфері прав людини (Указ 

Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501/2015), Стратегії боротьби 

з організованою злочинністю (розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16 вересня 2020 р. № 1126); Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 

2016–2020 рр. (постанова загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 3 березня 2016 р.). Роботу виконано в межах науково-дослідної теми 

Одеського державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями 

розвитку реформування правоохоронних органів в умовах розгортання 

демократичних процесів в державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773), та  загально-кафедральної теми кафедри кримінального процесу: 

«Охорона та захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального 

провадження» (державний реєстраційний номер 0121U109271). 

Тема дисертації затверджена рішенням Вченої ради Одеського державного 

університету МВС України (протокол засідання від 30.11.2016 № 5). 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9B.$%3C.%3E%29
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у формуванні 

теоретичних питань і практичних рекомендацій, пов’язаних з удосконаленням 

існуючої нормативної моделі спеціального досудового розслідування. 

Для досягнення зазначеної мети необхідно виконання наступних завдань: 

- визначити поняття та місце спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень у системі досудового розслідування; 

- дослідити генезис використання спеціального досудового 

розслідування на теренах України; 

- проаналізувати застосування спеціального досудового розслідування в 

країнах Європи,  Великої Британії та США; 

- визначити ознаки спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- встановити підстави спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- розглянути здійснення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- проаналізувати рішення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

- з’ясувати правові наслідки проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень; 

- науково обґрунтувати та розробити пропозиції, спрямовані на 

вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають під час 

здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Предметом дослідження є спеціальне досудове розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Методи дослідження обрані з урахуванням специфіки мети, завдань, 

об’єкта і предмета дослідження. У роботі були використані діалектичний метод 

наукового пізнання дійсності, а також спеціальні методи – історико-правовий, 
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формально-логічний, герменевтичний, порівняльно-правовий, моделювання, 

соціологічний, абстрагування й узагальнення. Діалектичний метод сприяв 

вивченню у першому розділі спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень з позиції цілісності цього правового явища і 

взаємопов’язаності окремих його елементів. Історико-правовий став у нагоді при 

дослідженні в першому розділі розвитку кримінального процесуального 

законодавства при проведенні спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. Порівняльно-правовий задіяний також у першому 

розділі при аналізі національного й зарубіжного законодавства щодо 

регламентування кримінальних процесуальних правовідносин під час проведення 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Оперування формально-логічним методом було зумовлено потребою 

сформулювати належним чином понятійно-категоріальний апарат дослідження 

при формуванні завдань у першому розділі. Соціологічний метод був 

використаний для вивчення професійної думки 165-ти правознавців (слідчих, 

прокурорів, суддів, слідчих суддів, адвокатів, правників, науковців) про стан, 

проблеми та перспективи застосування спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. За допомогою герменевтичного методу з’ясовано 

правовий зміст норм права, виявлено дефекти нормативного регулювання 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень у другому 

та третьому розділах. Методи моделювання й абстрагування дозволили 

спроєктувати у третьому розділі пропозиції стосовно внесення змін до КПК. 

Метод узагальнення надав можливість послідовно звести встановлені факти в 

єдине ціле і сформулювати обґрунтовані висновки кожного розділу, спрямовані 

на вдосконалення нормативної регламентації досліджуваних питань. Указані 

методи застосовувалися комплексно, що дало змогу забезпечити всебічність, 

повноту й об’єктивність проведеного дослідження, обґрунтувати й узгодити 

сформульовані в дисертації висновки, а також упевнитись у достовірності 

отриманих результатів. 
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Нормативно-правовими та інформаційними основами дослідження стали: 

Конституція України, міжнародні нормативно-правові акти й документи 

рекомендаційного характеру, закони та підзаконні нормативно-правові акти 

України, рішення Конституційного Суду України, Європейського суду з прав 

людини, постанови Пленуму, законодавство зарубіжних держав та інші 

законодавчі акти. 

Теоретичну базу дисертації становлять праці вітчизняних і зарубіжних 

науковців у теорії права, конституційного, адміністративного, кримінального 

права та процесу. 

Емпіричним підґрунтям дослідження послужили рішення ЄСПЛ, ВССУ, 

результати проведеного узагальнення практики, в межах якого опрацьовано 

судові рішення, внесені до Єдиного державного реєстру судових рішень, 

матеріали кримінальних проваджень, що знаходяться у НПУ України, ГУНП в 

Одеській області, ГУНП в Миколаївській області, ГУНП в Херсонській області, 

ГУНП у Вінницькій області, ГПУ, ВСУ, Апеляційному суді Одеської області. 

Проведено електронне спеціалізоване опитування 165-ти фахових працівників 

щодо спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Наукова новизна полягає в тому, що вказана робота є одним із перших в 

Україні спеціальним комплексним дослідженням спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. 

Уперше: 

– надано авторське визначення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень; 

– встановлено, що наявне вітчизняне практичне застосування 

проведення спеціального досудового розслідування кримінального провадження 

потребує суттєвих вдосконалень у зв’язку з його недоліками та невідповідністю 

сучасним уявленням про права людини й демократичну, соціальну, правову 

державу; 

– доведено, та підтверджено результатами соціологічного опитування, 

що спеціальне досудового розслідування кримінальних правопорушень має 
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багатогранність функціонального призначення та є «ситуативним правом», 

оскільки законодавчо закріплені в ньому чинні правові приписи перебувають в 

незатребуваному стані до моменту настання умов, які актуалізують їх дію; 

– запропоновано внести зміни та доповнення до ч. 2 ст. 184, ч. 1 

ст. 2975, ч. 6 ст. 314, та п.п. 2 п. 201 «Перехідних положень» КПК України. 

Удосконалено:  

– теоретичну концепцію структурної диференційованої форми 

досудового розслідування, особливий порядок якої не відміняє загальний; 

– положення про систему міжнародних стандартів при здійсненні та 

прийнятті рішень по спеціальному досудовому розслідуванні; 

– підстави для початку проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень (оголошення у розшук відсутнього 

підозрюваного; публікації офіційної інформації у ЗМІ); 

– відступ  від загального порядку кримінального провадження під час 

здійснення спеціального досудового розслідування, до переліку якого 

запропоновано відносити: доказування умисного переховування підозрюваного; 

вибір особистої позиції підозрюваного (до його появи); недоторканність 

абсолютних прав і свобод людини. 

Дістало подальшого розвитку: 

- обґрунтування правових наслідків спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень через характеристику низки 

іманентних ознак; 

- обґрунтування та розроблення пропозицій, спрямованих на 

вдосконалення нормативної регламентації спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень. 

Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

висновки і пропозиції можуть бути використані:  

а) у науково-дослідницькій сфері – з метою подальшої розробки 

проблемних питань досудового розслідування кримінальних правопорушень (акт 

впровадження Херсонського державного університету від 30.11.2020 б/п; акт 
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впровадження Одеського державного університету внутрішніх справ від 

11.02.2021 б/п);  

б) у практичну діяльності – для надання допомоги практичним 

працівникам у застосуванні норм права (акт впровадження Головного управління 

Національної поліції від 02.02.2021 б/п);  

в) у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних 

посібників і методичних матеріалів з кримінального процесу, в освітньому 

процесі вищих навчальних закладів при викладанні навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Кримінальний процес» (акт впровадження Одеського 

державного університету внутрішніх справ від 02.02.2021 б/п) 

 

Особистий внесок здобувача. Всі праці виконані автором одноособово, у 

статті «Заочне досудове розслідування та заочний судовий розгляд кримінальних 

правопорушень: теоретичний аналіз та проблеми практичного застосування», 

опублікованій спільно зі Смоковим С.М., внесок Коперсака Д.В. складає 60%. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дослідження були 

предметом обговорення на засіданнях «круглих столів», постійно діючих 

науково-практичних семінарах, на всеукраїнських і міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях, Процесуальні аспекти досудового 

розслідування; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 

07.04.2017; Нове міжнародне право та національне законодавство – нові завдання 

юридичної науки; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Київ, 09-10.11.2018; Правові системи суспільства: сучасні проблеми та 

перспективи розвитку; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», м. Львів,                   

16-17.11.2018; Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний 

та зарубіжний досвід; матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. 

Харків, 16-17.11.2018, ГО «Асоціація аспірантів-юристів»; Актуальні питання 

Юридичної теорії та практики: наукові дискусії, матеріали Міжнародної науково-
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практичної конференції, м. Харків, 04-05.12.2020, ч. 1. 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені в 

11-ти публікаціях, з яких 4 – у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України, 1 – у періодичному науковому виданні 

іноземної держави, яка входить до Європейського Союзу, 1 – у періодичному 

науковому виданні іноземної держави, яка не входить до Європейського Союзу, у 

5-х тезах доповідей, оприлюднених на міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою і завданнями дослідження. 

Дисертація складається з анотації-вступу, трьох розділів, що включають вісім 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел (212 найменувань), додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 246 сторінок, із яких основного тексту – 164 

сторінки. 
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РОЗДІЛ 1. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СУТНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

(ЗАОЧНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ) 

 

1.1. Поняття та місце спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень у системі досудового розслідування 

Спеціальне досудове розслідування є наслідком багатовікових спроб 

утворити заочне розслідування та засудження винних осіб у вчиненні злочину. 

Процедура спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень 

«in absentia» покликана подолати умисну відсутність підозрюваного, 

обвинувачуваного у кримінальному провадженні та надалі покарати винного 

відповідно до норм матеріального права. 

Заочний розгляд та заочне розслідування кримінальних правопорушень у 

свій час досліджували представники вітчизняної юридичної науки кримінального 

процесу: Алексєєва-Процюк Д.О., Арабулі Д.Т., Барабаш А.С., Басиста І.В., 

Баулін О.В., Головатий С.А., Гринюк В.О., Климчук М.П., Кучинська О.П., 

Маленко О.В., Маляренко В.Т., Маркуш М.А., Лобойко Л.М., Матвієвська Г.В., 

Трофименко В.М., Тукієв А.С., Онопенко В.В., Михеєнко М.М., Нор В.Т., 

Пєсцов Р.Г., Пилипчук П.П., Письменний Д.П., Стахівський С.М., Удалова Л.Д., 

Попелюшко В.О., Трубніков В.М., Шаренко С.Л., Шило О.Г., Цюприк І.В., 

Яновська О.Г., та деякі інші. 

«Структурно процедура СДРКП складається із сукупності норм, які 

об’єднуються у дві групи – метанорми і субстанційні норми. Норми першої групи, 

з огляду на ситуаційну затребуваність нормативно-правової регламентації 

виникаючих кримінальних процесуальних правовідносин, установлюють 

темпоральну і просторову сфери дії процедури й виступають прелімінарними 

процесуальними умовами для реалізації норм другої групи. Субстанційні норми 

визначають основний зміст процедури, який, здебільшого, формують норми - 

винятки з загального порядку досудового розслідування» [92, С. 3]. 

Законодавчо визначено, що досудове розслідування - стадія кримінального 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%9F.$%3C.%3E%29
http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9B.$%3C.%3E%29
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провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР (без урахування огляду місця події) і закінчується 

закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального 

акту чи клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної 

відповідальності, що передбачено пунктом 5 частини 1 статті 3 КПК України. 

СДРКП проводиться за відсутності підозрюваного. 

За відсутності підозрюваного при досудовому розслідуванні, часто 

змінюючи процесуальний статус на обвинуваченого, така особа продовжує 

переховуватися, тому спеціальне розслідування переходить у спеціальний 

судовий розгляд. 

Особливими засадами судочинства, що забезпечують особисту присутність 

обвинуваченого у суді, є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч. 3 ст. 129 Конституції 

України), забезпечення обвинуваченому права на захист (ч. 5 ст. 129 Конституції 

України). Загальними засадами кримінального провадження, відповідно до ч. 1 ст. 

7 КПК, є: забезпечення права на захист (п. 13), доступ до правосуддя та 

обов’язковість судових рішень (п. 14), змагальність сторін та свобода в поданні 

ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (п. 15), 

безпосередність дослідження показань, речей і документів (п. 16). 

Відповідно до статті 3 Конституції України, «людина, її життя і здоров’я, 

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави» [63]. 

«Крім цього, статтею 2 КПК України визначено завдання кримінального 

провадження, якими є захист особи, суспільства та держави від кримінальних 

правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та 
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неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто 

вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру 

своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна 

особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до 

кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура, забезпечення процесуальних гарантій. Процесуальна гарантія – 

гарантія правосуддя» [162, С. 322]. 

На думку Самсіна І.Л., «правосуддя – це справедливість у дії» [186, С. 52]. 

Іноді, щоб досягти справедливості, доцільно застосувати механізми спрощення 

кримінального процесу, спеціального порядку проведення, навіть коли на перший 

погляд складається враження, що порушуються права підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного, однак публічний інтерес виступає на першочергове 

місце. 

«Поняття правосуддя по кримінальним провадженням визначається як 

самостійна галузь державної діяльності, що здійснює суд шляхом розгляду і 

вирішення у судових засіданнях у встановленій законом процесуальній формі 

кримінальних справ» [63]. 

Відповідно до статті 7 КПК України, загальними засадами кримінального 

провадження є: 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і 

судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та 

особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність 

права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 

11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та 

членів сім’ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за 

одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до 

правосуддя та обов’язковість судових рішень; 15) змагальність сторін та свобода в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення 

права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового провадження та його 

повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою 

здійснюється кримінальне провадження. 

Правами, що найочевидніше пов’язані з верховенством права, є такі: 

1) право на доступ до правосуддя; 2) право на законного і компетентного суддю; 

3) право на виклад своєї позиції «the right to be heard»; 4) неприпустимість 

подвійної загрози (подвійного покарання за одне і те саме діяння) «ne bis in idem» 

(ст. 4 Протоколу 7 до КпЗПЛіОС); 5) юридичний принцип, згідно з яким заходи, 

що накладають обтяження, не можуть мати зворотної сили; 6) право на ефективні 

засоби юридичного захисту в будь-якому спорі (ст. 13 КпЗПЛіОС); 7) презумпція 

невинуватості - будь-яка особа вважається невинуватою в скоєнні злочину, доки її 

вину не доведено; 8) право на справедливий суд, або в англо-американській 

традиції - принцип природної справедливості чи принцип справедливої 

(юридичної) процедури; мають бути забезпечені: справедливе і відкрите слухання 

справи, відсутність упередженості та слухання і вирішення справи упродовж 

розумного строку. Окрім цього, має існувати визнана, організована та незалежна 

правнича професія, яка готова та «de facto» спроможна надавати юридичні 

послуги і законом уповноважена на це [41, С. 181]. 

Більшість із цих прав (а також принцип незалежності та безсторонності 

судочинства) імплементовано у ст. 6 КпЗПЛіОС. Проте, інші права також можуть 

мати супутнє верховенству права значення, зокрема, право на свободу вираження 

поглядів і переконань, що допускає критику діючої влади (ст.10 КпЗПЛіОС), та 

навіть такі права як заборона катувань чи нелюдського або такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання (ст. 3), вони можуть мати зв’язок із поняттям 

«справедливий суд» [41, С. 181]. 

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити 

підозрюваному, обвинуваченому його права та забезпечити право на 

кваліфіковану правову допомогу з боку обраного ним або призначеного 

захисника. У випадках, передбачених КПК України та/або законом, що регулює 
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надання безоплатної правової допомоги підозрюваному, обвинуваченому, правова 

допомога надається безоплатно за рахунок держави. 

Кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення 

справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на 

підставі закону. Вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, 

визначеному КПК України, є обов’язковими і підлягають безумовному 

виконанню на всій території України. 

Крім цього, треба зазначити, що кожен має право на участь у розгляді в 

суді будь-якої інстанції справи, що стосується його прав та обов’язків, у порядку, 

передбаченому КПК України. Наголосимо, що в КПК у редакції 1960 року не 

було передбачено доступу особи до інших засобів правового захисту, якщо під 

час кримінального провадження порушуються її права, гарантовані Конституцією 

України та міжнародними договорами України, що зазначено у ст. 21 КПК 

України у редакції 2012 року. 

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що 

передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту 

їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, 

передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні 

права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, 

клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених 

КПК України. 

Захист може здійснюватися як самим підозрюваним або обвинуваченим, 

так і його захисником або законним представником. 

Так, при проведені СДРКП відповідно до ст. 20 КПК України 

підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке 

полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу 

підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту 

участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою 

захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені КПК 

України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Суд, зберігаючи об’єктивність та неупередженість, створює необхідні 

умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання 

процесуальних обов’язків. Суд досліджує докази безпосередньо. Показання 

учасників кримінального провадження суд отримує усно. 

Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, 

речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, 

крім випадків, передбачених КПК України. Суд може прийняти як доказ 

показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у 

випадках, передбачених КПК України. 

Сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити присутність під час 

судового розгляду свідків обвинувачення з метою реалізації права сторони 

захисту на допит перед незалежним та неупередженим судом. 

При СДРКП відсутність підозрюваного повинна трактуватися як його 

заперечення на будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора у даному 

кримінальному провадженні щодо нього, його незгоду на вилучення майна, 

обшук, огляд, допит та інші процесуальні дії щодо нього, його повне заперечення 

вини у вчиненні інкримінованого йому правопорушення. 

Ми вважаємо, що спроби унормувати порядок проведення спеціального 

(заочного) досудового розслідування кримінальних правопорушень здебільшого 

здійснювався постфактум, вони характеризувалися поспішністю, спонтанністю та 

безсистемністю. Перевага надавалася максимальному спрощенню процесуальної 

форми кримінального провадження за рахунок звуження обсягу процесуальних 

гарантій, нехтування дотриманням прав людини. Отже, очевидним є той факт, що 

вітчизняне нормативне регулювання СДРКП має значні прогалини та протиріччя, 

неефективність та фрагментарність, а також невідповідність сучасному розвитку 

уявлень про права людини. 

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним 

засадам кримінального провадження, а зміст та форма кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного або обвинуваченого «in absentia» 

повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у 
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ч. 2 ст. 7 КПК України, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Крім 

цього, сторона обвинувачення зобов’язана використати всі передбачені законом 

можливості для дотримання прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, 

прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у 

приватне життя) у разі здійснення кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного або обвинуваченого «in absentia». 

Притягнення до кримінальної відповідальності - стадія кримінального 

провадження, яка починається з моменту повідомлення особі про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення та закінчується реалізацією 

кримінальної відповідальності, коли вступає в законну силу обвинувальний вирок 

суду. 

Відповідно до ст. 4 КПК України, «кримінальне провадження на території 

України здійснюється з підстав та в порядку, визначеному КПК України, 

незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення». 

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також 

при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на 

території дипломатичного представництва чи консульської установи України за 

кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за 

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

судно приписано до порту, розташованому в Україні. 

Якщо міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на 

особовий склад Збройних сил України, який перебуває на території іншої 

держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на 

території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється 

в порядку, передбаченому КПК України. 

Обов’язком досудового розслідування є встановлення наявності складу 

злочину (об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона). 

Суб’єктом злочину (загальним), відповідно до ст. 18 КК України, є фізична 

осудна особа, яка вчинила злочин у віці, з якого відповідно до КК України може 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?nreg=4651-17&find=1&text=%EF%EE%E2%B3%E4%EE%EC%EB%E5%ED%ED%FF&x=0&y=0#w12
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наставати кримінальна відповідальність. 

Коли наявний суб’єкт кримінального правопорушення та його особу 

встановлено, але він перебуває у місці, недосяжному для слідства, та не бажає 

предстати перед правосуддям, виникає проблема у реалізації принципу 

невідворотності покарання за вчинене кримінальне правопорушення. 

Для невідворотності покарання за вчинений злочин, нівелювання 

впливу на кримінальний процес переховування злочинців на територіях, 

непідконтрольних державі Україна та інших держав, з якими Україна не має 

угоди про екстрадицію підозрюваних чи обвинувачених, створено процедуру 

спеціального досудового розслідування кримінальних проваджень. 

У сучасній юридичній літературі для позначення кримінального 

провадження за відсутності підозрюваного чи обвинуваченого доцільно 

розглядати «відсутність» як те, що встановлена особа кримінального 

правопорушника, яка умисно переховується від правосуддя; «відсутність» щодо 

невстановленої особи, до спеціального досудового розслідування відношення не 

має. Так, у зв’язку з цим використовують різноманітні поняття, серед яких 

«заочне правосуддя», «заочне кримінальне провадження», «розгляд 

кримінальної справи за відсутності підсудного», «заочний розгляд 

кримінальної справи», «заочний судовий розгляд кримінальних справ» та 

інші. 

«У кримінальній процесуальній доктрині проблема заочного провадження 

традиційно залишається однією із тих, що не отримує ґрунтовного фахового 

аналізу, що актуалізує її комплексне дослідження з урахуванням новітніх 

законодавчих актів України, практики Європейського суду з прав людини в 

аспекті застосування належної правової процедури, а також концепції судового 

права, для якої релевантним є прагнення до уніфікації окремих інститутів та 

процедур, що притаманні різним галузям процесуального права» [148, С. 188 – 

195]. 

Існує проблема у формулюванні поняття спеціального досудового 

розслідування, оскільки у КПК України не передбачено поняття спеціального 



32 

досудового розслідування та не має єдиної думки вчених щодо спеціального 

досудового розслідування через відсутність застосування на практиці «in 

absentia» в Україні. 

У відповідності до державної статистичної звітності за 2018 - 2020 роки 

(Додаток п’ять) стосовно кримінальних правопорушень, у яких здійснювалось 

спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень, у 

19 кримінальних провадженнях здійснювалося СДРКП у 2018 році, у жодному з 

кримінальних проваджень у 2019 році, та у 21 кримінальному провадженні у 

2020 році, з яких направлено з обвинувальним актом у 2018 році - 18 

кримінальних проваджень, у 2020 році - 19 кримінальних проваджень. 

Доцільно науково дослідити та надати тлумачення вказаних понять. 

Відповідно до тлумачного словника сучасної української мови, «заочний» (лат. 

«in contumaciam» [45, С. 778]) - це який відбувається за відсутності особи, якої 

що-небудь стосується [44, С. 315]; «спеціальний» (лат. «specialis» [45, С. 870]) - це 

призначений виключно для кого-, чого-небудь, який має особливе призначення 

[45, С. 1168]; «розслідувати» - це: 1) робити дослідження, вивчення кого-, чого-

небудь; 2) виясняти, з’ясовувати, проводячи слідство або розбираючись в якомусь 

питанні. Дані поняття вказані у «Великому словнику латинських цитат і 

висловлювань», Душенка К.В., Багриновського Г.Ю.» [45, С. 1074]. 

Голова Верховного суду України Маляренко В.Т. зазначав, що у 2004 році 

велика кількість кримінальних справ, за якими обвинувачені чи підсудні змогли 

уникнути правосуддя, постійно закривається у зв’язку зі спином строків давності. 

Тобто, обвинувачені та підсудні в Україні все частіше використовують цю 

прогалину в законі і можуть уникнути кримінальної відповідальності за вчинення 

злочину. На сьогоднішній день дана проблема не вирішена. 

«Потерпілі роками, а то й усе життя страждають від наслідків вчинених по 

відношенню до них злочинів, злочинець не притягнутий до відповідальності, а 

шкода, заподіяна злочином, не відшкодована. Отож, гарантоване Конституцією 

України право особи на правосуддя, на захист її життя і здоров’я, майна, честі та 
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гідності не виконується, що, як наслідок, руйнує всю систему правопорядку та 

нівелює авторитет органів державної влади» [100, С. 2]. 

«У державах Європи, США, Великобританії вдаються до процедури 

розгляду кримінальних справ (проваджень) за відсутності підсудного, але за 

обов’язковою участю захисника, тобто те, що передбачено статтею 63 

Конституції України, де підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на 

захист. Сьогодні, за наявності права підсудного на мовчання, тобто стаття 63 

Конституції України передбачає, що особа не несе відповідальності за відмову 

давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло 

яких визначається законом. За наявності презумпції невинуватості, якщо 

підозрюваний, обвинувачений чи підсудний не бажає захищатися іншими 

способами, має право на захист шляхом ігнорування судового процесу» [100, С. 

3]. 

В Україні спеціальне кримінальне провадження, складовими якого є 

спеціальне досудове слідство і спеціальний судовий розгляд, виступає способом 

прискорення кримінального судочинства за відсутності підозрюваного та 

обвинуваченого, що зменшує зловживання підозрюваними і обвинуваченими 

своїми процесуальними правами. Спеціальне кримінальне провадження є одним із 

важливих засобів забезпечення розумності строків кримінального провадження, 

підвищення ефективності кримінальної юстиції, реалізації принципу 

невідворотності відповідальності і покарання правопорушника, дієвої охорони 

прав потерпілого, належного захисту державних, публічних і приватних інтересів 

та свідчить про подальшу інтеграцію України до європейських та міжнародних 

стандартів. Прискорення судочинства забезпечує ефективне правосуддя, де перш 

за все буде захист інтересів суспільства, держави і потерпілих від кримінальних 

правопорушень та зменшення зловживання підозрюваними та обвинуваченими 

своїми процесуальними правами. 

На думку Кучинської О.П. та Черниченко І.В., «присутність особи у 

судовому засіданні є однією з фундаментальних гарантій права на справедливий 

судовий розгляд. Вказані обставини передбачені п. 3 «с» ст. 6 КпЗПЛіОС, а саме: 
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захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати 

юридичної допомоги захисника – одержувати таку допомогу безоплатно, коли 

цього вимагають інтереси правосуддя. Пункт 3 «d» статті 14 Міжнародного пакту 

про громадські і політичні права від 16.12.1966 регламентує бути засудженим в 

його присутності і захищати себе особисто або за представництвом обраного ним 

захисника; якщо він не має захисника, бути повідомленим про це право і мати 

призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того 

вимагають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього немає 

достатньо коштів для оплати такого захисника» [91, С. 43 - 50]. 

Тому вважається, що реформування системи кримінальної юстиції в 

Україні стало важливим етапом у подальшій демократизації, гуманізації, 

посилення прав та свобод людини, відповідно до вимог міжнародно-правових 

актів. Це певною мірою корегується з тими обставинами, що здійснення 

«заочного судового засудження» передбачено ЄКпМДКВ. Відповідно до п. 3 «б» 

р. 3 Рекомендації № R (87) 18 «Щодо спрощення кримінального правосуддя» від 

17.09.1987, комісія пропонує державам-членам розглядати питання про надання 

судам першої інстанції можливості хоча б щодо злочинів невеликої тяжкості та з 

урахуванням можливої міри покарання розглядати справи і постановляти у них 

рішення за відсутності обвинуваченого з дотриманням певних умов. 

Тобто зазначено про необхідність спрощення кримінального процесу, 

що прискорює судовий розгляд з метою забезпечення більш високої 

ефективності системи кримінального правосуддя і зведення витрат до 

мінімуму. 

«Розділ 1 Резолюції № (75) 11 Комітету Міністрів Ради Європи «Про 

критерії, які регламентують розгляд, що проводиться за відсутності 

обвинуваченого» від 19.01.1973 закріплює такі принципи судового розгляду за 

відсутності обвинуваченого: 

1) своєчасність повідомлення особи; 

2) надання достатнього часу для підготовки захисту; 
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3) надання особі судового рішення, прийнятого за відсутності 

обвинуваченого, та надання права на оскарження такого; 

4) забезпечення права на повторне проведення розгляду у загальному 

порядку, якщо відсутність обвинуваченого була спричинена поважними 

причинами» [91, С. 43 - 50]. 

У цьому контексті Маленко О.В. вважає, що «заочне кримінальне 

провадження – це здійснення кримінального провадження в порядку, 

установленому кримінальним процесуальним законом, за відсутності того чи 

іншого учасника кримінального провадження» [91, С. 43 - 50]. 

Учений-процесуаліст часів Російської імперії Фойницький І.Я. свого часу 

відзначив, що «початок засади безпосередності, яка притаманна кримінальному 

процесуальному вирішенню кримінального провадження, передбачає, що судовий 

розгляд відбувається за участю обвинуваченого. Тому особистому або очному 

провадженню протиставляється заочне провадження» [97, С. 149]. Підставами для 

застосування заочного провадження є: 1) неявка в суд, розглядається як неповага 

до державної влади, що само собою є забороненим і створює негативні наслідки 

для особи, яка таке вчинила, переважно у вигляді конфіскації чи інших заходів, 

спрямованих на майно, честь і повноправ’я особи; відповідні заходи були 

настільки тяжкі, що ними ніби покривалося покарання за основну вину 

(застосовувалося у системі старонімецького та старофранського права); 

2) ухилення від явки до суду прирівнювалося до визнання вини «contrumax 

habetur pro confesso et convicto» та мало наслідком ухвалення обвинувального 

вироку (застосовувалося у кримінальному процесі періоду Середньовіччя).  

Трохи іншої думки був Лобачевський О.І., який сформулював поняття 

«заочні рішення» як такі судові рішення, які ухвалюються по справі, якщо хоча б 

одна із сторін не з’явилася на словесні змагання [97, С. 149]. 

Ознаки заочного кримінального провадження, як самостійного, які були 

предметом наукових досліджень. 

Ними підтримана думка Трубнікової Т.В. яка виділяє «ознаки 

самостійного кримінального провадження:  
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- наявність у даного провадження матеріально-правової бази, яка 

об’єктивно зумовлює відмінності в законодавчому регулюванні;  

- комплексність провадження, тобто наявність особливостей в діяльності 

правоохоронних органів на всіх або на деяких стадіях кримінального 

провадження; 

- наявність суттєвих відмінностей порівняно зі звичайним порядком 

здійснення провадження, які в кінцевому підсумку спричинили б зміну форм 

діяльності у таких провадженнях» [111; С. 11 – 14]. 

Основною проблемою та відмінністю спеціального досудового 

розслідування є можливість забезпечення явки підозрюваного до органу слідства, 

оскільки він умисно переховується за межами юрисдикції держави, органи якої 

проводять слідство. Через це виникає ситуація, коли неможливо направити 

кримінальне провадження до суду, бо на попередній стадії не виконані усі 

обов’язкові дії, які вимагає кримінальний процесуальний закон (наприклад, 

вручення обвинувального акту). Для подолання таких випадків, щоб виконати 

мету кримінального провадження та реалізувати принцип невідворотності 

кримінальної відповідальності, проводиться досудове слідство за відсутності 

підозрюваного (обвинуваченого). Особливості в діяльності правоохоронних 

органів та суду простежуються не тільки на стадії судового провадження, але й на 

стадії досудового розслідування, тобто спеціальне кримінальне провадження 

необхідно розглядати як єдине ціле, комплекс, що включає в себе спеціальне 

досудове розслідування і спеціальне судове провадження. 

Законодавець виділив спеціальне досудове розслідування у окрему главу 

КПК України: «Особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень». 

«Важливий момент, що до видалення суду до нарадчої кімнати для 

винесення рішення можливо розпочати спеціальне кримінальне провадження. 

Стадія спеціального кримінального провадження являється не обов’язковою для 

кримінального провадження. Наведені вище ознаки, що характерні для заочного 

кримінального провадження, дозволяють науковцям говорити про його 
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самостійну процесуально-правову природу. Дану позицію підтримують Пєсцов 

Р.Г., Казаков О.О. та деякі інші» [31, С. 13 – 17]. 

Тобто, СДРКП є не обов’язковою процедурою на стадії досудового 

розслідування, яка застосовується у виняткових випадках, передбачених 

КПК України. 

«Зараз неоднозначне ставлення українських юристів до сприйняття 

заочного кримінального процесу. Так, заочний кримінальний процес, з одного 

боку, може порушити право обвинуваченого на захист, принцип змагальності 

сторін і знижує активність суду під час судового розгляду. З іншого боку, 

європейський досвід не на користь української моделі спеціального 

кримінального провадження, оскільки заочний судовий осуд рекомендується 

застосовувати до осіб, які вчинили малозначні кримінальні правопорушення, 

зокрема у Німеччині заочний кримінальний процес стосується лише 

кримінальних проступків» [111, С. 11 – 14]. 

Цікавою є думка Пєсцова Р.Г., який вважає, що «заочний розгляд 

кримінальних справ слід розглядати як спосіб прискорення судочинства за 

відсутності підсудного, а також як можливість підвищення ефективності 

правосуддя з метою ефективнішого захисту інтересів потерпілого від злочину та 

зменшення зловживання підсудним своїми процесуальними правами» [119, С. 35]. 

Вказане порозуміння підтримано Казаковою О.О., яка під «заочним 

судовим розглядом кримінальних справ розуміє інститут кримінального судового 

провадження, який охоплює розгляд кримінальних справ по суті судами першої та 

апеляційної інстанцій за відсутності підсудного, що характеризується наявністю 

виключень із принципів і загальних умов судового розгляду (перш за все, вимог 

про участь сторін і безпосередність дослідження доказів) і, як наслідок, істотним 

комплексом відмінних рис порівняно із загальним порядком розгляду справи» [31, 

С. 13 – 17]. 

Спеціальне досудове розслідування це виняткова процедура проведення 

розслідування, а за загальним правилом у кримінальному провадженні повинен 

брати участь підозрюваний (обвинувачений). 
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Дещо ширше Трофімова О.В. визначає «інститут заочного судового 

розгляду як вид особливого порядку судового розгляду з посиленими 

процесуальними гарантіями, при якому даний розгляд відбувається за відсутності 

підсудного у зв’язку з неможливістю реалізації призначення кримінального 

судочинства у звичайному порядку і наявністю виняткових причин, пов’язаних із 

забезпеченням особливо важливих інтересів держави, суспільства або 

особистості, а також наявністю умов, передбачених кримінально-процесуальним 

законом» [182, С. 313–322]. 

На думку Тукієва А.С., «заочне кримінальне провадження - це 

провадження з посиленими процесуальними гарантіями та визначає його як 

особливий порядок розслідування і розгляду кримінальних справ, який 

допускається за наявності закріплених у законі підстав і умов, оснований на 

дослідженні загального предмета доказування й інших обставин справи, що 

здійснюється за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, якому 

належить право, крім загальних, на особливий порядок оскарження заочного 

вироку» [184, С. 11]. 

Рустамов Х.У. дійшов до висновку, що «до посилених процесуальних 

гарантій кримінального провадження відносяться:  

- наявність письмової згоди підсудного на розгляд справ за його 

відсутності;  

- належне повідомлення підсудного про місце та час судового 

засідання;  

- нездійснення правосуддя відносно осіб, які мають фізичні чи психічні 

вади, не володіють мовою провадження, і неповнолітніх та інші» [156, С. 290]. 

Морозова І.В. визначає «спрощене кримінальне провадження як 

законодавчо встановлену процедуру розгляду кримінальних справ, якій 

притаманні скорочені строки, відсутність окремих стадій та скасування деяких 

процесуальних інститутів і норм з метою забезпечення оптимальних шляхів 

досягнення завдань кримінального процесу» [106, С. 37]. 
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А на думку Матвієвської Г.В., «спрощене кримінальне судочинство являє 

собою встановлений законодавством порядок провадження окремих категорій 

кримінальних справ, що полягає у вилученні або скороченні кримінально-

процесуальних стадій, інститутів і норм при реалізації базових принципів 

судочинства і забезпеченні гарантій прав і законних інтересів його учасників» 

[104, С. 349]. 

Маляренко В.Т. вказує, що «заочне провадження належить до спрощених 

видів кримінальних проваджень, тобто заочне провадження і заочний вирок у 

кримінальних справах хоча й не є новим процесуальним інститутом спрощеного 

провадження, проте недостатньо досліджений і відносно рідко застосовуваний у 

практиці через те, що держава так і не створила правового механізму, за 

допомогою якого «установлення» влади перетворюють на практичну діяльність її 

органів» [101, С. 8]. 

Кищенков А.В. відніс «до форм судочинства, які дозволяють здійснювати 

діяльність з попереднього розслідування злочинів і судового розгляду з відступом 

від загального порядку у бік скорочення строків провадження і відмови від 

виконання ряду формальностей (спрощених форм), провадження справ 

приватного обвинувачення, особливий порядок ухвалення судового рішення за 

згоди обвинуваченого з пред’явленим йому обвинуваченням, заочний розгляд 

справи» [61, С. 11]. 

Бендерська Є.Г. визначає «правовий інститут розгляду кримінальної 

справи за відсутності підсудного як сукупність правових норм, що регулюють 

розгляд справи по суті відповідно до загальних умов судового провадження за 

фактичної відсутності підсудного під час судового розгляду повністю або в його 

частині» [13, С. 8]. 

Можна погодитися з поглядами Трофименка В.М. про те, що «наявність 

різних форм кримінального провадження створює реальні передумови для 

ефективного захисту прав і законних інтересів учасників кримінального процесу, 

забезпечує ресурсну економію, раціоналізує та оптимізує провадження» [182, 

С. 203]. 



40 

Нагорнюк-Данилюк О.О. вважає, що «інститут спеціального 

кримінального провадження необхідно розглядати як спрощену форму 

кримінального провадження, що охоплює спеціальне досудове розслідування і 

спеціальне судове провадження та передбачає особливий порядок їх здійснення, 

щодо злочинів, виключний перелік яких визначений у кримінальному 

процесуальному законі, стосовно підозрюваного чи обвинуваченого, який 

перебуває за межами України, ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, 

слідчого судді, суду та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, 

з метою забезпечення швидкого та ефективного захисту особи, суспільства та 

держави від кримінальних правопорушень. Водночас необхідно зауважити, що 

законодавче регулювання інституту спеціального кримінального провадження в 

кримінальному процесі України потребує переосмислення, оскільки чинне 

закріплення цього інституту на сьогоднішній день не відповідає міжнародній ідеї 

щодо сутності та призначення такого інституту, світовій практиці його 

застосування, зокрема доцільним є поширення можливості застосування цього 

інституту на злочини невеликої та середньої тяжкості» [108, С. 41]. 

Підсумовуючи думку провідних науковців, нами пропонується 

власний погляд на вказану дефініцію, де під СДРКП слід розуміти 

провадження окремих категорій справ, які мають такі особливості, що 

об’єктивно потребують здійснення кримінально-процесуальної діяльності за 

відсутності підозрюваного і простоти кримінально-процесуальної форми, яке 

здійснюється в більшості випадків швидше і з меншими витратами, ніж 

провадження, яке здійснюється в загальному порядку. 

Отже, СДРКП являє собою лише виняток із загального порядку, що 

обумовлено необхідністю здійснення кримінального провадження за відсутності 

підозрюваного з найбільш можливою швидкістю, простотою та ефективністю. 

Нами виділяються позитивні результати здійснення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, серед яких можна 

виділити наступні:  
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1) забезпечення невідворотності притягнення до кримінальної 

відповідальності за вчинення кримінального правопорушення;  

2) забезпечення компенсації завданих збитків потерпілому та реалізація 

права на правосуддя;  

3) скорочення строку розслідування та наближення моменту здійснення 

судового розгляду до часу скоєння злочину;  

4) реалізація права на цивільний позов у рамках кримінального 

провадження;  

5) виконання вимоги розгляду кримінального провадження у розумні 

строки;  

6) виключення ситуації спливу строку позовної давності. 

Звернемо увагу на правову регламентацію процедури «in absentia», яка 

передбачена у гл. 24-1 КПК України «Особливості спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень». У вказаній главі не визначено 

поняття спеціального досудового розслідування. Але у ч. 1 ст. 2971 КПК України 

зазначено, що спеціальне досудове розслідування «in absentia» здійснюється 

згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК 

України, з урахуванням положень цієї глави. У частині 2 тієї ж статті вказано, що 

спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. 

Обов’язкові ознаки спеціального досудового розслідування законодавець 

визначив такі:  

1) наявність у особи статусу підозрюваного у вчиненні злочину;  

2) вказана особа має переховуватися від органів слідства та суду;  

3) мати мету ухилення від кримінальної відповідальності за вчинений нею 

злочин;  

4) бути оголошеною у розшук; 
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5) кваліфікація вчиненого злочину відповідно до норм КПК дозволяє 

проведення СДРКП. 

 

1.2. Генезис використання спеціального досудового розслідування на 

теренах України 

У даному підрозділі проведено комплексний історико-правовий огляд 

регламентації кримінальних процесуальних правовідносин під час застосування 

СДРКП. 

Інститут заочного засудження використовувався понад дві тисячі років 

тому, ще до Різдва Христового. У Стародавньому Римі за часів республіки 

кожному громадянину належало право звільнитися від покарання добровільним 

залишенням батьківщини. У таких випадках суд визначав «aquae et ignis 

interdicto» (заборону користуватися водою і вогнем). В імператорську епоху право 

добровільного залишення зникло, неявка до суду розглядалася як непокора владі, 

суд видавав проти непокірного едикт про виклик, його майно піддавалося 

забороні, яка призводила до конфіскації, якщо неявка затягувалася на тривалий 

час. Якщо підсудний згодом з’являвся, то про його винуватість відкривався 

процес по суті, конфіскація ж залишалася в силі. Але у маловажливих справах 

поступово запроваджувалося заочне провадження по суті. 

«Давнє німецьке право запозичило із римського імператорського права 

норму щодо явки до суду, визнавши її безумовним громадянським обов’язком, 

при порушенні якого наставало безправ’я. Вимагалося лише дотримання 

формальних умов виклику – його три кратності, з вказівкою імені того, кого 

викликали, назви злочину, здійснення виклику в публічному місці й особистого 

очікування обвинувачем викликаного на цьому місці упродовж трьох днів до 

заходу сонця. Якщо при виконанні цих умов обвинувачений на виклик не 

з’являвся, то обвинувачу видавалася королівська грамота, майно обвинуваченого 

було конфісковане, а сам він оголошувався безправним. Особливого оскарження 

такого вироку про безправ’я не допускалося, але протягом певного строку (рік і 

день) оголошений безправним міг особисто з’явитися в суд, і тоді справа щодо 
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нього розглядалася по суті. Якщо ж у цей строк він не з’являвся, то вважався 

таким, що зізнався, суд оголошував його засудженим і вирок передавався 

королю» [119, С. 34 – 42]. 

«Провадження «in absentia» вступає у протиріччя з доктриною природної 

справедливості «natural justice», що була сформована у англосаксонському праві, 

та яка базується на засадах: 1) право бути вислуханим «audi alteram partem» - 

кожна сторона у спорі повинна отримати можливість відповісти на звинувачення, 

які висунуті іншою стороною; 2) обов’язок неупередженості «nemo iudex in causa 

sua» – особа, яка пов’язана з врегулюванням спору, повинна діяти об’єктивно, 

зокрема, вона повинна відкрито заявити про те, що має якісь інтереси, пов’язані з 

його вирішенням» [112, С. 11]. 

«За правовою доктриною західноєвропейських держав для позначення 

заочного (спеціального) судочинства застосовується юридична форма «in 

contumaciam», що в перекладі з латинської мови означає «у відповідь на 

впертість». Тобто заочне прийняття рішення у разі неповажної неявки 

обвинуваченого до суду. У французькому законодавстві відповідне правове явище 

називається «contumace», в італійському - «contumacia». 

Для англосаксонської системи права характерним є винесення заочного 

вироку з використанням латинської дефініції «in absentia» (за відсутності). 

Англійська судова влада спокійно ставиться до можливості заочного засудження 

особи, яка обвинувачується у вчиненні нетяжкого кримінального 

правопорушення, якщо вона є повнолітньою і її участь у судовому засіданні стає 

формальністю або пов’язана із суттєвими втратами часу чи грошей. За законом 

про магістратські суди 1957 року, в таких провадженнях при надходженні до суду 

поштою від обвинуваченого формуляра обвинувачення з відміткою про визнання 

ним своєї вини, його засудження здійснюється взагалі за відсутністю сторін» [188, 

С. 543 – 544]. 

Етимологія вказаних вище категорій свідчить, що підставою для 

здійснення заочного кримінального провадження є або протидія правосуддю з 

боку обвинуваченого шляхом невиконання обов’язку особисто бути присутнім у 
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судовому засіданні, або використання права на розгляд у суді обвинувачення за 

його відсутності. 

Інститут заочного рішення (вироку), як слушно зазначають Решетняк В.В. 

та Черних І.О., має глибокі історичні корені. Історично склалося так, що 

законодавець, вбачаючи необхідність особистої явки в суд, розцінював неявку «як 

непослуху своєї волі», як посягання на публічний характер, як наслідок винного 

діяння, що тягнув застосування процесуальних санкцій кримінального характеру. 

У слідчому процесі Середньовіччя (до ХVІІІ століття) ухилення 

підсудного від суду дорівнювалося визнанню ним своєї вини та призводило до 

постановлення обвинувального вироку. У цей же період у країні діяли різні 

системи у зв’язку з поділом території сучасної України на частини та входом їх до 

декількох держав. 

Судова реформа 1864 року послідовно та докорінно змінила судочинство 

та право Російської імперії. Устав кримінального судочинства Російської імперії, 

затверджений імператором 20.11.1864, ввів інститут заочного вироку, 

постановленого за відсутності підсудного на зразок моделі, що існувала у 

французькому Кримінально-процесуальному кодексі [100, С. 7]. 

Негативний відтінок набула репутація інституту спеціального досудового 

розслідування «in absentia» кримінальних правопорушень при використовуванні 

загальних та спеціальних форм попереднього розслідування та судового процесу 

за часів дії «Святої Інквізиції», авторитарних та тоталітарних режимів державного 

правління. Наприклад, у XVIII столітті у Франції набув суспільного резонансу 

випадок заочного процесу щодо подружжя Сірвен, яких обвинувачували у 

вбивстві своєї доньки начебто за те, що вона симпатизувала католицизму, які 

стали жертвою судової помилки, та завдяки втручанню одного з відомих 

французьких філософів-просвітників Вольтера подружжя Сірвен було 

виправдано, оскільки невинуватість батьків вбитої з самого початку була 

очевидною [208, С. 14]. 

У XX столітті від репресій сталінського державного апарату СРСР 

постраждав український народ. Відповідно до розсекречених цифрових 
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відомостей про оперативно-слідчу роботу органів Народного комісаріату 

внутрішніх справ УРСР, від 02.06.1937 до 15.01.1938 із 136892 засуджених у 72 

відкритих судових процесах було засуджено лише 399 осіб [186, С. 577 – 585]. Це 

свідчить, що решту осудили у спеціальному порядку (військовий трибунал, 

спеціальна колегія, особлива нарада та інші), у тому числі 83122 – такими 

органами позасудової розправи як «трійки», які приймали рішення без вивчення 

справи, доказів та присутності засудженого, працюючи зі списками, за якими 

призначали покарання у вигляді тривалих тюремних ув’язнень, довготривалого 

тримання у виправних таборах та смертної кари. 

Перше застосування заочного засудження за вчинення злочину на 

території сучасної України передбачено УКСРІ. Так, у статті 88 УКСРІ зазначено, 

що мировий суддя розбирає справи усно та публічно, крім окремих випадків, 

передбачених УКСРІ. 

Особа, яку викликають до суду, зобов’язана з’явитися для розбору справи 

особисто, але по справах про проступки, за які у законі передбачені покарання не 

більше арешту, вона може надіслати замість себе повіреного, про що і вказується 

у повістці. Однак, мировому судді надається право у цих випадках вимагати 

особистої явки обвинуваченої особи, коли за обставинами справи це буде 

необхідно. А при розгляді справи як обвинувачуваному, незалежно від того, 

перебуває він особисто чи за його відсутності, так і обвинувачу чи цивільному 

позивачу надається право доручати захист своїх прав повіреним особам. 

Відповідно до статті 133 УКСРІ, якщо обвинувачений у проступку, за який 

передбачено покарання не більше арешту, не явиться і не направить довірену 

особу у встановлений термін чи направить довірену особу, але по тій справі, по 

якій він особисто викликався, то мировий суддя постановляє заочний вирок. А 

стаття 138 УКСРІ передбачала, що копія заочного вироку направляється 

обвинуваченому разом із повісткою. 

У випадку нерозшуку до встановленого терміну обвинувачуваного у 

такому злочинному діянні, за яке законом передбачено позбавлення волі чи 

покарання більш суворе, мировий суддя, відкладаючи судження про покарання до 
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приводу розшукуваної особи, постановляє за позовом про відшкодування за 

шкоду та збитки заочне рішення за правилами цивільного судочинства. 

За неявки обвинувачуваного до встановленого терміну ні особисто, ні 

через повіреного без надання поважної до того причини, мировий суддя 

постановляє про відмову у скарзі, якщо справа такого роду, що може бути 

припинена примиренням, чи, у протилежному випадку, зобов’язує 

обвинувачуваного до грошового стягнення не більше двадцяти п’яти рублів і 

викликає його на новий термін. 

Якщо до винесення заочного вироку мировий суддя дізнається, що 

причиною неявки обвинувачуваного були які-небудь непереборні перешкоди чи 

повістка про виклик не була своєчасно доставлена, то, відклавши вирішення 

справи, призначає на явку обвинувачуваного новий термін, про що і доводить до 

його відома. 

«Обвинувачуваний, який пропустив визначений на явку термін, але який 

прибув на суд до постановлення вироку по суті справи, допускається до 

словесних пояснень. Постановлений після цього вирок не вважається 

заочним. Упродовж двох тижнів з часу вручення копії заочного вироку 

обвинувачуваний має право являтись до мирового судді, подавати відзив про 

новий розгляд справи. З прийняттям відзиву мировий суддя призначає день для 

явки сторін по новому розгляду, про що і сповіщає обвинувачуваного, нагадуючи 

йому, що неявка його буде мати для нього наслідки. У випадку повторної неявки 

обвинувачуваного він піддається грошовому стягненню не більше двадцяти п’яти 

рублів, та прийнятий щодо нього вирок залишається у своїй силі» [117, С. 389 - 

390]. 

У період з 1917 року до 1922 року заочне провадження законодавчо було 

неврегульоване та не проводилось. У главі 28 «Особливі провадження у 

народному суді» розділ 1 «Про заочні вироки» постанови Всеросійського 

центрального виконавчого комітету РРФСР про кримінально-процесуальний 

кодекс від 25.05.1922 закріплено, що заочним являється вирок, постановлений за 

відсутності підсудного.  
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«У відношенні заочних вироків дотримуватися наступних правил, які, 

однак, не відносяться до випадків: 

1) У випадку порушення підсудним порядку засідання, а також при 

непокорі підсудного розпорядженням голови, останній попереджує підсудного 

про те, що у разі повторення вказаних дій, він буде видалений з зали засідання, 

при безуспішності такого попередження, підсудний за ухвалою суду може бути 

видалений із зали засідання, після чого слухання справи продовжується, 

постановлений вирок негайно після його ухвалення об’являється підсудному; по 

справах про злочини, за які призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 

строк понад 6 місяців, а також по справах, які розглядаються народним судом за 

участю 6 народних засідателів, явка підсудного обов’язкова, та слухання справи 

за відсутності підсудного допускається лише: при прямій висловленій згоді 

підсудного; якщо доведено, що підсудний ухиляється від вручення повістки про 

виклик до суду чи переховується від суду; 

2) Коли підсудний з’явився до суду після відкриття судового засідання, 

але до винесення вироку і був допущений для надання пояснень; 

3) Коли підсудний, перебуваючи при розгляді справи, самостійно 

залишив залу засідання до проголошення вироку. 

Копія заочного вироку повинна бути надіслана підсудному не пізніше 

трьох діб із дня винесення вироку; при цьому підсудному повинно бути 

надіслано також повідомлення про порядок та строки оскарження і подання 

прохання про новий розгляд справи. Підсудний вправі протягом семи діб із дня 

вручення йому повідомлення та копії вироку подати прохання про новий розгляд 

справи із зазначенням причин неявки. 

Народний суддя протягом трьох діб із дня отримання прохання 

підсудного зобов’язаний розглянути його, визнаючи причини неявки підсудного 

неповажними, народний суддя залишає прохання про новий розгляд справи без 

наслідків та повідомляє про те підсудного. Зазначена постанова народного судді 

може бути оскаржена лише разом із оскарженням вироку. 
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Протягом семи діб із дня отримання сповіщення про залишення без 

наслідків прохання про новий розгляд справи підсудний вправі принести, на 

загальних підставах, касаційну скаргу до Ради Народних суддів на заочний 

вирок народного суду. У випадку визнання причин неявки підсудного 

поважними, народний суд задовольняє прохання про новий розгляд справи та 

призначає справу до слухання у судовому засіданні з викликом сторін. Новий 

розгляд справи відбувається на загальних підставах. 

При новому розгляді справи Народний суд виносить вирок, після 

оголошення якого попередній постановлений вирок втрачає силу. Наново 

винесений вирок може бути оскаржений на загальних підставах. У випадку 

неявки підсудного без поважних причин до нового розгляду справи, такий 

розгляд не проводиться, та народний суд виносить ухвалу про залишення у силі 

постановленого заочного вироку. Вирок цей може бути оскаржений на загальних 

підставах у Раді Народних суддів протягом 14-ти діб із дня винесення Народним 

судом зазначеної ухвали. Підсудний, який не подав відзиву на заочний вирок, 

вправі принести на загальних підставах касаційну скаргу на заочний вирок до 

Ради Народних суддів протягом 14-ти діб із дня вручення йому повідомлення та 

копії заочного вироку» [85, ст.ст. 263, 269, 388 – 396]. 

У статті 240 КПК УРСР, затвердженого постановою Всеукраїнського 

центрального виконавчого комітету від 20.07.1927, зазначено, що у випадку 

порушення підсудним порядку засідання, а також при непокорі підсудного 

розпорядженням головуючого, останній попереджує підсудного про те, що при 

повторенні зазначених дій, він буде видалений із зали засідання. При 

безуспішності такого попередження підсудний, по ухвалі суду, може бути 

видалений з зали засідання, після чого слухання справи продовжується. У цьому 

випадку постановлений вирок, негайно після його винесення, об’являється 

підсудному.  

По справам про злочини, за які судом може бути призначено у якості міри 

соціального захисту позбавлення волі на строк більше шести місяців, явка 

підсудного обов’язкова, та слухання справи за його відсутності допускається 
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лише: а) при прямій вираженій згоді підсудного; б) якщо судом буде встановлено, 

що підсудний ухилявся від суду, про що повинна бути винесена вмотивована 

ухвала суду. 

У справах, по яким явка підсудного обов’язкова та необхідна за 

обставинами справи, у повістці про виклик підсудного у судове засідання 

повинно бути зроблено відповідне зазначення. При неявці підсудного у справах, 

по яким явка його необов’язкова, суд заслуховує думку сторін про можливість 

слухання справи за відсутності підсудного та виносить ухвалу про заочне 

слухання справи чи про її перенесення, якщо присутність підсудного буде визнана 

необхідною. 

«Також, при неявці підсудного без поважної причини по справах, по яких 

явка являється обов’язковою, крім випадків, зазначених у КПК УРСР, а також по 

справах, по яким суд визнав явку підсудного необхідною, суд відкладає слухання 

справи та може покласти на підсудного судові витрати по відкладеному 

засіданню. Крім цього, суд вправі винести ухвалу про привід підсудного та про 

посилення запобіжного заходу чи застосування такого, якщо воно не було раніше 

застосовано» [87, ст. 240, 247-249]. 

«Основою кримінального судочинства СРСР був закон СРСР «Про 

затвердження основ кримінального судочинства СРСР та союзних республік» від 

25.12.1958. Стаття 30 зазначеного закону передбачає, що розгляд справи у 

засіданні суду першої інстанції відбувається за участю підсудного, явка якого до 

суду обов’язкова. Розгляд справи за відсутності підсудного допускається лише у 

виключних випадках, передбачених законом. Однак таких виключних випадків 

зазначено у законі не було» [137]. 

У статті 2 Кримінально-процесуального кодексу УРСР у редакції від 

28.12.1960 закріплено, що завданням кримінального судочинства є охорона прав 

та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а 

також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення 

правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був 

притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.  
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Підозрюваний має право: 1) знати, в чому він підозрюється; 2) давати 

показання або відмовитися давати показання і відповідати на запитання; 3) мати 

захисника і побачення з ним до першого допиту; 4) подавати докази; 5) заявляти 

клопотання і відводи; 6) вимагати перевірки судом чи прокурором правомірності 

затримання; 7) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить оперативно-

розшукові дії та дізнання, слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав 

- на забезпечення безпеки. 

Щодо обвинувачуваного, то він має право: 1) знати, в чому його 

обвинувачують; 2) давати показання з пред’явленого йому обвинувачення або 

відмовитися давати показання і відповідати на запитання; 3) мати захисника і 

побачення з ним до першого допиту; 4) подавати докази; 5) заявляти клопотання; 

6) ознайомлюватися після закінчення досудового слідства або дізнання з усіма 

матеріалами справи; 7) брати участь у судовому розгляді в суді першої інстанції; 

8) заявляти відводи; 9) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора, судді та суду, а за наявності відповідних підстав - 

на забезпечення безпеки. 

«Обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у 

призначений строк. В разі неявки без поважних причин обвинувачений підлягає 

приводу. Поважними причинами неявки обвинуваченого до слідчого в 

призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба та інші 

обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно з’явитися до 

слідчого (стаття 135 КПК 1960 р.). У разі неявки обвинуваченого, який був 

належним чином повідомлений про час, місце та підставу його виклику, до 

обвинуваченого міг бути застосований привід» [87]. 

Привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ та 

Військовою службою правопорядку у Збройних силах України (щодо 

військовослужбовців та працівників Збройних сил України) за мотивованою 

постановою слідчого. Привід обвинуваченого, крім виняткових випадків, 

здійснюється удень. 
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«Привід обвинуваченого без досудового виклику може бути застосований 

тільки в тих випадках, коли обвинувачений ухиляється від слідства або коли його 

місце проживання чи перебування не зареєстровано. Постанова про привід 

оголошується обвинуваченому перед її виконанням (стаття 136)» [87]. 

«Коли місце перебування обвинуваченого невідоме, а також коли він 

ухиляється від слідства, слідчий до закінчення строку, встановленого для 

провадження досудового слідства, зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів до 

встановлення місця перебування обвинуваченого (стаття 137)» [87]. 

«Коли місце перебування особи, щодо якої винесена постанова про 

притягнення її в справі як обвинуваченого, не встановлене, слідчий оголошує її 

розшук. При наявності підстав, передбачених у статті 155 КПК, слідчий може 

обрати щодо обвинуваченого, який розшукується, запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою» [87]. 

«Розшук може бути оголошений як під час досудового слідства, так і 

одночасно з його зупиненням (стаття 138 КПК 1960 р.). Про оголошення розшуку 

слідчий складає постанову, в якій зазначає потрібні відомості про особу 

розшукуваного. Постанова про розшук і обрання запобіжного заходу 

направляється до відповідних органів розшуку. Після оголошення розшуку 

слідчий продовжує вживати всіх необхідних заходів для встановлення місця 

перебування обвинуваченого. При затриманні обвинуваченого, якого 

розшукували і щодо якого обрано як запобіжний захід тримання під вартою, орган 

розшуку негайно доповідає про це прокуророві за місцем затримання. Прокурор 

протягом двадцяти чотирьох годин зобов’язаний перевірити, чи дійсно 

затриманий є тією особою, яка розшукується, і, упевнившись у наявності 

законних підстав для арешту, дає санкцію на відправлення заарештованого етапом 

до місця провадження слідства» (стаття 139) [87]. 

«Досудове слідство в кримінальній справі зупиняється у випадках: 1) коли 

місцезнаходження обвинуваченого невідоме; 2) коли психічне або інше тяжке 

захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі; 
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3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин; 4) зупинення судом слідчих 

дій на час розгляду скарги на постанову про порушення кримінальної справи. 

У випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 206 КПК, досудове слідство 

може бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе постанову про 

притягнення певної особи як обвинуваченого і виконає всі слідчі дії, проведення 

яких можливе за відсутності обвинуваченого, а також вживає заходів щодо 

збереження документів та інших можливих доказів у справі. У випадках, 

зазначених у п. 3 ст. 206 КПК, досудове слідство може бути зупинене лише після 

проведення всіх необхідних і можливих слідчих дій для встановлення особи, яка 

вчинила злочин» [87]. 

«Досудове слідство зупиняється мотивованою постановою слідчого, копія 

якої направляється прокуророві. Якщо в справі притягнуто двох або декількох 

обвинувачених, а підстави для зупинення справи відносяться не до всіх 

обвинувачених, слідчий вправі виділити і зупинити справу відносно окремих 

обвинувачених або зупинити провадження в усій справі» (стаття 206) [87]. 

«У разі потреби відновити досудове слідство слідчий складає мотивовану 

постанову, копія якої направляється прокуророві» (стаття 210) [87]. 

«Справа, в якій слідство зупинене, підлягає закриттю: 

1) по закінченні строків давності притягнення до кримінальної 

відповідальності, зазначених у статті 49 і 106 Кримінального кодексу України, а у 

випадках, зазначених у частині 1 статті 7 КПК, — і до закінчення цих строків; 

2) у випадках, передбачених пунктами 8, 9, 10 і 11 частини 1 статті 6 КПК, 

а саме: щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є 

необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб 

за нововиявленими обставинами; щодо особи, про яку є вирок по тому ж 

обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про 

закриття справи з тієї ж підстави; щодо особи, про яку є не скасована постанова 

органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж 

обвинуваченню, крім випадків, коли необхідність порушення справи визнано 

судом, у провадженні якого перебуває кримінальна справа (стаття 276 КПК - коли 
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дані судового слідства вказують, що підсудний вчинив ще й інший злочин,  по 

якому обвинувачення не було йому пред’явлено, суд, не зупиняючи розгляду 

справи, виносить ухвалу, а суддя - постанову про порушення кримінальної справи 

по новому обвинуваченню і направляє свою ухвалу та необхідні матеріали для 

проведення дізнання чи попереднього слідства в загальному порядку, у тих 

випадках, коли нове обвинувачення тісно пов’язане з початковим і окремий 

розгляд їх неможливий, вся справа повертається для додаткового розслідування, у 

зв’язку з новим обвинуваченням суд може змінити або обрати запобіжний захід 

щодо підсудного, після додаткового розслідування справа направляється до суду 

в загальному порядку, ухвала суду чи постанова судді про порушення справи по 

новому обвинуваченню оскарженню не підлягає, але прокурор може внести на неї 

окреме подання; і стаття 278 КПК - суд, встановивши під час судового слідства, 

що злочин вчинила будь-яка з осіб, не притягнутих до кримінальної 

відповідальності, вислухує думку прокурора, коли він бере участь у справі, і 

виносить мотивовану ухвалу, а суддя - постанову про порушення щодо цієї особи 

кримінальної справи, цю ухвалу (постанову) суд (суддя) оголошує в судовому 

засіданні і направляє прокуророві для проведення попереднього слідства чи 

дізнання, коли справа, порушена щодо інших осіб, тісно пов’язана з 

розглядуваною справою і окремо розглядати ці справи неможливо, суд направляє 

все провадження в справі для проведення попереднього слідства чи дізнання, суд 

має право обрати запобіжний захід щодо особи, відносно якої порушена справа); 

якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є не скасована постанова 

органу дізнання, слідчого, прокурора, крім випадків, коли необхідність 

порушення справи визнано судом, у провадженні якого перебуває кримінальна 

справа» (стаття 211) [87]. 

Відповідно до ст. 49 «Звільнення від кримінальної відповідальності у 

зв’язку із закінченням строків давності» КК України, особа звільняється від 

кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня 

набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення 

злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж 
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обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п’ять років - у 

разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення 

тяжкого злочину; 5) п’ятнадцять років - у разі вчинення  особливо  тяжкого 

злочину» [75]. 

«Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася 

від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня 

з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється 

від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло 

п’ятнадцять років. 

Перебіг давності переривається, якщо до  закінчення зазначених у 

частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин 

середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в 

цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки 

давності обчислюються окремо за кожний злочин. 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий 

злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, 

вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне 

позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на 

певний строк. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та 

безпеки людства, передбачених у статтях 437 - 439 і частині 1 статті 442 КК» [75].  

У ст. 106 «Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування 

покарання у зв’язку із закінченням строків давності» КК України, звільнення від 

кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв’язку із закінченням 

строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, 

застосовується відповідно до ст. 49 та 80 КК з урахуванням положень, 

передбачених ст. 106 КК» [75]. 

Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі 

строки давності: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості; 

2) п’ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 3) сім років - у разі 
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вчинення тяжкого злочину; 4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого 

злочину. 

Щодо осіб, зазначених у ч. 1 ст. 106 КК, встановлюються такі строки 

виконання обвинувального вироку: «1) два роки - у разі засудження до покарання, 

не пов’язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді 

позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості; 2) п’ять років - у разі засудження 

до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при 

засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п’яти років 

за тяжкий злочин; 3) сім років - у разі засудження до покарання у виді 

позбавлення волі на строк більше п’яти років за тяжкий злочин; 4) десять років - у 

разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий 

злочин» [75].  

У частині 1 статті 7 КПК зазначено, що «суд, прокурор, а також слідчий за 

згодою прокурора вправі закрити кримінальну справу, коли буде визнано, що на 

час провадження, попереднього слідства чи розгляду справи в розпорядчому 

засіданні суду внаслідок зміни обстановки вчинене особою діяння втратило 

характер суспільно небезпечного або ця особа перестала бути суспільно 

небезпечною» [87]. 

«Коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме, слідчий оголошує його 

розшук, керуючись статтею 138 КПК, а слідство зупиняє з додержанням вимог 

частині 2 статті 206 КПК до розшуку обвинуваченого (стаття 207)» [87]. 

«Досудове слідство закінчується складанням обвинувального висновку або 

постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для 

вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру 

(стаття 212 КПК)» [87]. 

«Кримінальна справа закривається: 

1) при наявності підстав, зазначених у ст. 6 КПК; 

2) при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину 

(стаття 213)» [87]. 
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«Копія обвинувального висновку і повістка про виклик до суду вручаються 

підсудному під розписку не пізніше як за три доби до дня розгляду справи в суді. 

У копіях обвинувального висновку та додатках до нього, що вручаються 

підсудному, з метою забезпечення безпеки осіб, які підлягають виклику в судове 

засідання, їх адреси не зазначаються» (стаття 254) [87]. 

«Суд першої інстанції при розгляді справи повинен безпосередньо 

дослідити докази в справі: допитати підсудних, потерпілих, свідків, заслухати 

висновки експертів, оглянути речові докази, оголосити протоколи та інші 

документи» (стаття 257) [87]. 

«Сторона обвинувачення (прокурор, а також потерпілий, цивільний 

позивач та їх представники) і сторона захисту (підсудний, захисник і законний 

представник, цивільний відповідач і його представник) користуються рівними 

правами на заявлення відводів і клопотань, подання доказів, участь у їх 

дослідженні та доведенні їх переконливості, виступ у судових дебатах, 

оскарження процесуальних рішень суду» (стаття 261) [87]. 

«Розгляд справи в засіданні суду першої інстанції відбувається з участю 

підсудного, явка якого до суду є обов’язковою. Відсутність підсудного 

допускається лише у виняткових випадках: 1) коли підсудний перебуває за 

межами України і ухиляється від явки до суду; 2) коли справу про злочин, за який 

не може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний 

просить розглянути за його відсутності. Проте суд має право і в цьому разі 

визнати явку підсудного обов’язковою» (стаття 262) [87]. 

Тобто заочний розгляд відбувається тільки у разі відсутності 

обвинуваченого, і лише коли він перебуває за межами України і ухиляється від 

явки до суду та коли справу про злочин, за який не може бути призначено 

покарання у вигляді позбавлення волі, підсудний просить розглянути за його 

відсутності. Проте суд має право і в цьому разі визнати явку підсудного 

обов’язковою, оскільки існує загальне правило: розгляд справи в засіданні суду 

першої інстанції відбувається за участю підсудного, явка якого до суду є 

обов’язковою. 
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«Радянський» підхід (у питані стосовно можливостей розгляду 

кримінальної справи за відсутності підсудного, він зберігається й нині) полягав не 

тільки у тому, що підсудний обов’язково мав бути присутній у судовому засіданні 

з метою захисту своїх інтересів, а й, перш за все, для того, щоб принизити його, 

примусити страждати, забезпечити особисту і загальну превентивність та 

витягнути з нього певну інформацію для його ж засудження. 

У закритій державі, яким був Радянський Союз, навряд чи людина могла 

втекти й уникнути правосуддя. Розшук, оголошений в Киргизії чи Україні, 

Молдові чи Литві, здійснювався одночасно на всій території великої країни. За 

межами СРСР злочинець переховуватися, як правило, не міг. Зараз Україна живе 

в іншому вимірі, тому потрібні адекватні підходи до вирішення питання про 

відповідальність злочинців та захист потерпілих» [100, С. 5]. 

З моменту набрання чинності КПК України у редакції 2012 року була 

передбачена можливість здійснення заочного кримінального провадження тільки 

у формі спрощеного провадження щодо кримінальних проступків. Так, відповідно 

до ч. 1 ст. 381 КПК України суд за клопотанням прокурора або слідчого, 

погодженого з прокурором, має право розглянути обвинувальний акт щодо 

вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому 

засіданні за відсутністю учасників судового провадження, якщо обвинувачений, 

що був представлений захисником, беззаперечно визнав свою винуватість, не 

оспорює встановлені досудовим розслідуванням обставини та згоден з розглядом 

обвинувального акту за його відсутності, а потерпілий не заперечує проти такого 

розгляду. 

Однак застосування заочного розгляду тільки у спрощеному 

кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків не забезпечувало 

невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних 

правопорушень. Тому до КПК України було внесено зміни ЗУ № 725-VII від 

16.01.2014 «Про внесення змін до Кримінально процесуального кодексу України 

щодо заочного кримінального провадження» та було доповнено главою 41-1 
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«Заочне кримінальне провадження», яка передбачала «широке» застосування 

процесуальної форми заочного кримінального провадження. 

Відповідно до вищезазначеної глави, у ч. 2 ст. 523-1 КПК України, 

«слідчому за погодженням прокурора чи прокурору було дозволено приймати 

рішення про здійснення заочного кримінального провадження під час досудового 

розслідування, якщо його здійснення визнано можливим за відсутності 

підозрюваного. Надання стороні обвинувачення можливості приймати рішення 

одноосібно про проведення досудового розслідування без іншої сторони призвело 

до порушення однієї з засад кримінального судочинства – змагальності сторін, та 

створило дисбаланс у рівності прав сторін кримінального провадження» [98, 

С. 66]. 

Однак, ця та інші подібні норми 28.01.2014 були скасовані ЗУ № 732-VII 

«Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», 

виключенням глави 41-1 з КПК України відповідно до ЗУ № 767-VII від 

23.02.2014 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

припинення норм законів, схвалених 16.01.2014» 

Цікавими для дослідження є ряд положень, що визначені у висновку до 

проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні 

злочини» 2013 р., №№ 9-13 [128]. 

Законопроєктом пропонується доповнити чинний КПК України  гл. 24-1 

«Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень», але не наводиться визначення поняття «спеціальне досудове 

розслідування», що ускладнює розуміння моменту, коли може (повинно) бути 

прийнято рішення про його здійснення. Разом з тим саме з цим моментом 

пропонується пов’язати забезпечення обов’язкової участі захисника у 

кримінальному провадженні.  

Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 2971 та ч. 3 ст. 323 КПК (в ред. проєкту), 

спеціальне досудове розслідування та спеціальний судовий розгляд здійснюються 



59 

у випадку, якщо підозрюваний, обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення «переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення 

від кримінальної відповідальності, якщо він перебуває поза межами України», при 

цьому здійснення кримінального провадження визнано можливим за його 

відсутності (тобто фактично мова йде про заочне кримінальне провадження). На 

нашу думку, такий висновок повинен не випливати з якоїсь норми, а бути чітко 

визначений у положеннях законопроєкту. 

Вказане формулювання «перебуває поза межами України» викликало 

критику у суспільстві через формальну визначеність, поняття перебування за 

межами України не є чіткім та не передбачає правових механізмів реалізації. Факт 

знаходження особи за межами України у більшості випадків не можливо було 

підтвердити. У зв’язку з появою тимчасово окупованої території України (АР 

Крим, частини Луганської та Донецької областей), особи які перебувають на 

вказаній території, не підпадають під дію визначення «перебуває поза межами 

України», тому неможливо застосувати спеціального досудового розслідування до 

вказаних осіб. 

Відповідно до розпорядження КМУ №1245-р від 02.12.2015 «Про 

затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася 

антитерористична операція, та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

розпоряджень Кабінету Міністрів України» визначено перелік населених пунктів, 

де проводиться антитерористична операція. 

Законом № 119-VIII 15.01.2015 до глави 24-1 КПК України внесено низку 

змін, якими було дозволено проведення спеціального досудового розслідування 

відповідно до осіб, які переховуються від органів слідства та суду та оголошені у 

міждержавний або міжнародний розшук, та осіб, які перебувають на тимчасово 

окупованій території України чи проведення ООС та оголошені в розшук. 

Проблемним аспектом виявилось оголошення вказаних осіб у міждержавний або 

міжнародний розшук. 

Було спростовано механізм спеціального досудового розслідування, 

передбачивши дві обов’язкові вимоги для застосування вказаного механізму, а 
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саме: вчинення особою злочину із встановленого переліку злочинів, які 

передбачені у КПК; ухилення від органів слідства та суду та оголошення у розшук 

відповідно до вимог КПК. 

Законом № 1355-VIII 12.05.2015 запроваджено введення тимчасових, на 

період до 15.04.2017, особливостей спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень, де органи досудового розслідування та суд 

отримали можливість застосовувати заочне провадження до: 1) осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду та які оголошені у міждержавний 

та\або міжнародний розшук; 2) осіб, які понад шість місяців переховуються від 

органів слідства та суду; 3) осіб, стосовно яких наявні фактичні дані, що вони 

перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або 

в районі проведення антитерористичної операції [124]. 

Вказані тимчасові процедури спеціального досудового розслідування 

порушують вимоги європейської конвенції через політичне переслідування та ст. 

24 Конституції України через вибірковість правосуддя. Унеможливлення 

виконання вироків по спеціальному досудовому розслідуванню через вимоги 

Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків, 

положення про недопустимість проведення заочного розслідування у тяжких та 

особливо тяжких злочинах. Тимчасовий порядок свідчить про те, що саме у строк 

до 15.04.2017 повинні були бути проведені судові розгляди та ухвалені вироки. 

Разом з тим відповідно до частини другої статті 2971 КПК (в ред.  проєкту) 

«спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого 

судді…». У п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, який містить визначення поняття 

«досудове розслідування», зазначено, що воно є стадією кримінального 

провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується 

закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального 

акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. З 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20141031/paran5118#n5118
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20141031/paran5118#n5118
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цього випливає висновок, що прийняття рішення про здійснення спеціального 

досудового розслідування можливе й до повідомлення особі про підозру.  

Проте слід підкреслити, що за загальним правилом особа повинна бути 

особисто повідомлена: 1) про підозру у вчиненні кримінального правопорушення 

державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для 

розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 29 

КПК) з врученням письмового повідомлення (ст. 278 КПК); 2) про її права, 

передбачені статтею 42 КПК (ч. 2 ст. 276 КПК) з роз’ясненням кожного з них (ч. 3 

ст. 276 КПК); 3) про нову підозру або зміну раніше повідомленої підозри (ст. 279 

КПК). 

 

1.3. Застосування спеціального досудового розслідування в країнах Європи, 

Великої Британії та США 

Заочне кримінальне провадження використовуються у Бельгії, Болгарії, 

Великої Британії, Данії, Естонії, Італії, Литві, Німеччині, Молдові, Румунії, 

Франції, Чехії, Швейцарії та інших державах, де судова практика підтверджує 

доцільність та відповідність, при дотриманні певних умов, європейським 

стандартам забезпечення прав людини. 

Відповідно до ст. 423 КПК Болгарії «суд має право заочно розглядати 

справу у разі відсутності в судовому засіданні засудженого з неповажних причин. 

При такому засудженні, засуджена особа має право на перегляд справи упродовж 

6 місяців, але якщо нею буде надано докази щодо наявності поважних причин її 

неявки на розгляд справи у суді» [77]. 

У Румунії на підставі ст. 242 КПК Румунії «заочне провадження 

застосовується, коли відсутня одна із сторін кримінального процесу, не зважаючи 

на те, що її було своєчасно і в установленому законом порядку поінформовано 

про проведення відносно неї кримінального переслідування» [86]. 

У КПК Франції закріплено, що «заочне провадження можливо стосовно 

кожної особи, яку належним чином викликано до суду та яка не з’явилась у 
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встановлений час, у справах про злочини та правопорушення, які мають 

малозначущий характер» [83]. 

У діючому КПК Франції «заочному розгляду присвячені ст. 412, 487 – 492, 

494, 544 та 545. Згідно ст. 487 КПК Франції судовий розгляд щодо кожної 

належним чином викликаної до суду особи, яка, проте, не з’явилася в 

установлений день і час, здійснюється заочно. Заочне провадження може бути 

розпочато стосовно будь-якої належним чином повідомленої особи, тобто 

законодавець не встановлює жодних обмежень у застосуванні цієї форми 

правосуддя. Заперечення на вирок не мають сили, якщо обвинувачений, який їх 

подав, не з’явиться в установлений трибуналом для заперечення строк. [100, С. 7 

– 8]. Судовий розгляд щодо кожної належним чином викликаної особи до суду 

щодо окремих категорій справ, яка не з’явилася у встановлений день та час, 

здійснюється заочно» [91, С. 43- 50]. 

У параграфах 39, 163, 173, 202, 224 Закону Чехії «Про кримінальне 

судочинство» зазначено, що «у разі відсутності обвинуваченого суд може 

проводити розгляд справи та прийняти рішення без присутності обвинуваченого, 

якщо суд вважатиме це необхідним, але коли при цьому: обвинувальний висновок 

був належним чином надісланий обвинуваченому, а сам обвинувачений був 

належним чином повідомлений про розгляд справи судом та про подію, що є 

предметом обвинувального висновку, обвинувачений вже був допитаний 

компетентним органом, що діє у кримінальному провадженні, та порядок 

порушення кримінальної справи був дотриманий, а обвинуваченому було 

роз’яснено його право ознайомитись із матеріалами кримінальної справи та 

подання клопотання по ходу слідства» [90]. 

Згідно зі ст. 366 КПК Швейцарії у випадку, «якщо обвинувачений, якого 

було належним чином повідомлено, не з’явився до суду першої інстанції, суд 

призначає нове засідання та надсилає відповідне повідомлення обвинуваченому 

про це ж або дає вказівки відповідним органам щодо забезпечення його 

присутності у суді. Якщо ж обвинувачений знову не з’явився на засідання або ж 
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його неможливо доставити до суду, розгляд справи може проводитися за його 

відсутності». 

Також у Нідерландах передбачено розгляд кримінальної справи за 

відсутністю підсудного. «Підсудний не зобов’язаний бути присутнім під час 

судового розгляду. У разі його неявки суд, встановивши факт його належного 

повідомлення, розглядає кримінальну справу заочно. Аналогічно вчиняє суд при 

повідомленні підсудним про свою неявку та при зверненні ним з клопотанням про 

відкладення розгляду, коли це письмово підтверджує захист, й навіть коли 

підсудний не з’явився до суду з причин, які від нього не залежали. Засуджений, 

відносно якого було винесено заочний вирок, має право його оскаржити, подавши 

протест. При цьому той суд, який виніс заочний вирок, переглядає справу та 

виносить новий вирок» [80]. 

«А у Данії обвинувачений взагалі не зобов’язаний з’являтися до суду. У 

разі неявки підсудного до суду захиснику дозволено представляти його інтереси, 

якщо причини такої неявки поважні» [78]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 269 КПК Естонії, «у виняткових випадках судовий 

розгляд кримінальної справи може проводитись без участі обвинуваченого, якщо 

він видалений із зали судового засідання за порушення порядку судового 

розгляду; перебуває за межами республіки та ухиляється від явки до суду, а 

судовий розгляд за відсутності обвинуваченого є можливим; обвинувачений після 

допиту в судовому засіданні привів себе у стан, який унеможливлює його участь у 

судовому засіданні, і його відсутність при судовому розгляді є можливою; 

доставка обвинуваченого до суду ускладнена, та він погоджується на участь у 

судовому розгляді у аудіовізуальній формі» [79]. 

«Доцільно приділити увагу регламентованому КПК Федеральної 

Республіки Німеччини особливому, відмінному від українського терміну 

«спеціальне судове провадження», терміну «провадження стосовно відсутніх 

осіб», яке є провадженням у справах, у яких підсудний ухиляється від слідства чи 

суду своїм перебуванням за кордоном, а також у справах, у яких місце його 

перебування невідоме (параграф 276 – 295 КПК ФРН). Таке провадження 
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здійснюється окремо від основного судового провадження, завданням якого є 

забезпечення схоронності доказів на випадок можливої явки у майбутньому 

відсутнього обвинуваченого (параграф 285 КПК ФРН) та мотивування 

обвинуваченого до явки у суд шляхом тимчасової конфіскації його майна 

(параграф 290 – 293 КПК ФРН), з одного боку, та застосування заохочувального 

заходу у вигляді гарантій недоторканості (параграф 295 КПК ФРН), з іншого 

боку. Обвинувачений вважається відсутнім, якщо місце його перебування 

невідоме, або якщо він перебуває за кордоном, і його доставка у суд, у якому 

розглядається справа, є нездійсненною або несумірною (параграф 276 КПК ФРН). 

За відсутнього обвинуваченого (підсудного) у таких випадках може діяти 

захисник, а його родичі допускаються в якості представників без доручення 

(параграф 286 КПК ФРН)» [89]. 

«Після пред’явлення публічного обвинувачення суд «ex officio» 

зобов’язаний перевірити наявність процесуальних передумов процесу. Так, у 

випадку встановлення тимчасової процесуальної перешкоди, якою є відсутність 

обвинуваченого з наведених причин, суд вправі на підставі параграфу 205 КПК 

ФРН прийняти рішення про тимчасове закриття (призупинення) судового 

розгляду. При цьому, якщо місце перебування обвинуваченого відоме, суддя суду, 

якому підсудна справа, відкриває «провадження стосовно відсутньої особи», 

надсилає відсутньому відповідне сповіщення про хід процесу, проти якого 

обвинувачений не може висувати претензій (параграф 287 КПК ФРН)» [89]. 

«Якщо ж проти відсутнього порушено публічне обвинувачення, а місце 

перебування його невідоме, суддя, відкривши відповідне провадження, здійснює 

так звану вимогу явки шляхом сповіщення в одному або кількох засобах масової 

інформації (у газетах, по радіо, телебаченню або через інші придатні для 

комунікації засоби) з вимогою з’явитися до суду або повідомити місце свого 

перебування (параграф 288 КПК ФРН)» [89]. 

«Коли відсутність підсудного встановлюється після відкриття основного 

судового провадження, суд приймає рішення про призупинення такого 

провадження (параграф 205 КПК ФРН), але з метою процесуального збереження 
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доказів через уповноваженого суддю суду, що проводить судовий розгляд, або за 

його запитом через уповноваженого суддю іншого суду (одночасно з відкриттям 

«провадження стосовно відсутньої особи») здійснює їх необхідне дослідження 

(параграф 289 КПК ФРН, параграф 157 Закону про судову систему)» [89]. 

«В усіх випадках, крім тих, коли за кримінальне правопорушення, у якому 

відсутня особо обвинувачується, передбачене покарання у вигляді позбавлення 

волі на строк до 6 місяців, штраф у розмірі до 180 грошових денних ставок, якщо 

проти відсутнього обвинуваченого існують підстави, які б виправдовували 

винесення постанови про попереднє ув’язнення, то постановою (ухвалою) суд 

може призначати тимчасову конфіскацію майна відсутнього обвинуваченого, що 

перебуває у сфері дії КПК ФРН (параграф 290 КПК ФРН)» [89]. 

«Метою тимчасової конфіскації майна є примушення відсутнього 

обвинуваченого до явки до суду шляхом вилучення у нього майна та фінансових 

засобів і забезпечення таким чином основного судового розгляду. Цей захід може 

бути застосований незалежно від можливості видачі обвинуваченого іншою 

державою, де він перебуває, чи відмови обвинуваченого від повернення до 

Німеччини, навіть у разі втрати майна. Варто зазначити, що така конфіскація не 

може бути застосована, якщо забезпечення присутності обвинуваченого не може 

бути досягнуто шляхом її використання. Наприклад, відсутність обвинуваченого з 

незалежних від його волі причин (хвороби, утримання проти його волі тощо). 

Мета цього заходу може бути досягнута, якщо вартість майна є значною для 

обвинуваченого та буде мотивувати його до явки» [89]. 

«Постанова (ухвала) про тимчасову конфіскацію майна оприлюднюється у 

Федеральному віснику та, на розсуд суду, в інший належний спосіб» [89]. «З 

моменту першого опублікування у Федеральному віснику обвинувачений втрачає 

право розпоряджатися конфіскованим майном шляхом укладення угод (параграф 

291, 292 КПК ФРН). Постанова (ухвала) про призначення тимчасової конфіскації 

майна доводиться до відома того відомства, якому підвідомча установа, що 

опікується вилученим майном відсутніх осіб (параграф 292 КПК ФРН)» [89]. 
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«Тимчасова конфіскація скасовується, коли підстави для її застосування 

припиняють існування. Її скасування оприлюднюється у той самий спосіб, що й 

застосування. Та робиться розпорядження про видалення постанови (ухвали) про 

тимчасову конфіскацію майна з Федерального вісника (параграф 293 КПК ФРН)» 

[89]. 

«У межах провадження стосовно відсутніх осіб суд згідно з параграфом 

295 КПК ФРН має право відсутньому обвинуваченому письмову гарантію 

недоторканості, яка може пов’язуватися з виконанням певних умов. Така гарантія 

забезпечує звільнення від попереднього ув’язнення, однак стосовно лише того 

злочинного діяння, у зв’язку з яким вона була надана. Гарантія втрачає свою дію у 

разі винесення обвинувального вироку з призначенням покарання у вигляді 

позбавлення волі, або якщо обвинувачений готується до втечі, або якщо він не 

виконує умов, які передбачені наданою йому гарантією» [89]. 

Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року» в Україні 

ратифіковано КпЗПЛіОС. Згідно з ним, кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, що передбачено ч. 1 ст. 6 КпЗПЛіОС. 

Сучасний кримінальний процес будь-якої «західної» держави орієнтований 

як на встановлення істини, так і на захист прав та свобод особи, які беруть участь 

у кримінальному процесі. Також слід зазначити про третю складову системи, таку 

як видимість здійснення правосуддя. Іншими словами, кримінальний процес 

повинен організовуватися і здійснюватися таким чином, щоб громадськість 

переконувалась у тому, що правосуддя здійснюється, що в його ході 

дотримуються права учасників процесу, а у результаті встановлюється істина. 

«Стаття 12 Статуту Міжнародного військового трибуналу для суду та 

покарання головних військових злочинців європейських держав осі (далі – 

Статут) передбачає, що Трибунал вправі розглядати справи осіб, обвинувачених у 

злочинах, передбачених статтею 6 чинного Статуту, у відсутності обвинувачених, 
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чи обвинувачуваний не розшуканий, чи якщо Трибунал з будь-яких підстав 

визнає необхідним у інтересах правосуддя слухати справу заочно» [163]. 

«Стаття 6 Статуту відносить до юрисдикції Трибуналу і передбачає за 

собою індивідуальну відповідальність за: 

a) злочини проти миру, а саме: планування, підготовка, розв’язання чи 

ведення агресивної війни чи війни у порушення міжнародних договорів, угод чи 

переконань, чи участь у загальному плані чи зговорі, направлених на здійснення 

кожного із вищезазначених дій; 

б) військові злочини, а саме: порушення закону чи звичаїв війни. До цих 

порушень відносяться вбивства, мордування, відведення у рабство чи для інших 

цілей цивільного населення окупованих територій; вбивства чи  мордування 

військовополонених чи осіб, які перебувають у морі; вбивства заручників; грабіж 

громадської чи приватної власності; безпідставне руйнування міст чи селищ; 

розорення, не виправдані військовою необхідністю, та інші злочини; 

в) злочини проти людяності, а саме:  вбивства, знищення, поневолення, 

заслання та інші жорстокості, вчинені у відношенні цивільного населення до чи 

під час війни, чи злочини з політичних, расових чи релігійних мотивів з метою 

здійснення чи у зв’язку з будь-яким злочином, що підлягає юрисдикції 

Трибуналу, незалежно від того, чи являлись ці дії порушенням внутрішнього 

права держави, де вони були вчинені, чи ні» [163]. 

«Керівники, організатори, підбурювачі і пособники, які брали участь у 

складанні чи у здійсненні загального плану чи заколоту, направленого на 

здійснення будь-яких із вищевказаних злочинів, несуть відповідальність за всі дії, 

вчинені будь-яких особами з метою здійснення такого плану» [163]. 

Зазначені нормативні акти акумулюють в собі досвід різних держав з 

протидії ухиленню злочинців, які переховуються від правоохоронних органів та 

правосуддя, щоб уникнути притягнення до кримінальної відповідальності. 

Відомо, що для цього такі особи використовують відсутність процедури заочної 

форми кримінального провадження у певних країнах, в яких вони вчинили злочин 

(-и), залишаючи на певний час території таких держав. Злочинці розраховують на 
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те, що без них неможливо сформувати судові докази, вручити підозру, пред’явити 

обвинувачення, завершити розслідування, провести судовий розгляд та винести 

вирок. У цей час вони перебувають на території іншої держави, знаючи, що без 

наявності набрання чинності обвинувального вироку суду їх видача іншій державі 

не можлива, оскільки відповідно до законодавства видача особи у порядку 

міжнародної співпраці можлива лише за наявності у такої особи статусу 

злочинця, тобто такого, що засуджений за вироком суду. 

Для здійснення спеціального досудового розслідування за відсутності 

підозрюваного необхідно отримати дозвіл на його арешт (тримання під вартою). 

«У Великобританії та США застосовується «Хабе́ас ко́рпус акт». 

«Хабеас корпус акт (англ. «Habeas Corpus Act») — законодавчий акт, 

прийнятий парламентом Англії у 1679 році, на сьогоднішній день складова 

частина конституції Великобританії, що визначає правила арешту та притягнення 

до відповідальності обвинуваченого у вчиненні злочину, надає право суду 

контролювати законність затримання та арешту осіб, а особам — вимагати начала 

такої процедури» [2]. 

«Хабеас корпус (лат. «habeas corpus», буквально «ти повинен мати тіло», 

змістовно — «постати заарештованому особисто перед судом») — це існуюча 

спрадавна, за деякими даними, ще до Великої хартії вольностей, поняття 

англійського (а з XVII століття — й американського) права, яким гарантувалась 

особиста свобода. Кожна затримана особа (чи інша особа в його інтересах) може 

подати прохання про видачу постанови хабеас корпус, яка має силу судового 

наказу, яким зобов’язує доставити затриману особу (букв. тіло) в суд разом з 

доказами законності затримання» [35, С. 130]. 

«Відповідно до ст. 294 КПК Республіки Білорусь розгляд кримінальної 

справи судом першої інстанції за відсутності обвинуваченого може бути 

допущений у випадках, коли: 1) особа, обвинувачена у вчиненні злочину, що не 

являє великої суспільної небезпеки, або менш тяжкого злочину, визнає свою вину 

і заявляє клопотання про розгляд справи без неї; 2) обвинувачений перебуває за 

межами держави й ухиляється від явки в судове засідання» [81]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1679
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9


69 

Відповідно до п.п. 9 п. «А» Р. 3 Рекомендація N 6 R (87), «держави – члени 

повинні розглядати та вирішувати судами першої інстанції, заслуховувати справи 

і приймати по них рішення у відсутності обвинуваченого, у крайньому випадку по 

мілких правопорушеннях, та враховувати покарання, яке може бути накладено, за 

умови, що обвинувачений був проінформований належним чином про дату 

слухання та про своє право на законне чи інше представництво» [150]. 

«Чинний КПК Російської Федерації передбачає, що суд може розглянути 

кримінальну справу за відсутності підсудного за наявності одночасно двох умов: 

1) підсудний обвинувачується у вчиненні злочину невеликої або середньої 

тяжкості (за який може бути призначене покарання відповідно не більше двох або 

п’яти років позбавлення волі); 2) підсудний сам надає клопотання про розгляд 

справи за його відсутності (ч. 4 ст. 247 КПК РФ). Таке клопотання не може бути 

задоволено, якщо одночасно з цим ним заявлено клопотання про використання 

особливого порядку прийняття рішення у зв’язку зі згодою з пред’явленим 

обвинуваченням» [84]. 

«У ч. 4 ст. 247 КПК Російської Федерації закріплено можливість 

проведення судового розгляду за відсутності обвинуваченого у двох випадках: 

1) якщо кримінальне правопорушення невеликої або середньої тяжкості, та 

правопорушник подав про це клопотання; 

2) у виняткових випадках, за вчинення тяжких та особливо тяжких 

кримінальних правопорушень, коли обвинувачувана особа перебуває за межами 

Російської Федерації та/або ухиляється від явки до суду, якщо він не був 

притягнутий до кримінальної відповідальності на території іноземної держави 

щодо цього кримінального правопорушення» [84]. 

Аналогічні підстави передбачені ч. 2 ст. 294 КПК Республіки Білорусь 

[81], ч. 2 ст. 315 КПК Республіки Казахстан [82]. 

У міжнародній практиці вже неодноразово застосовувалося досудове 

розслідування за відсутності обвинуваченого та заочний судовий розгляд. 

Прикладом може слугувати наступна справа, де у серпні 1959 р., на території 

Австрії, було почато дізнання у відношенні Неймайстера (Neumeister), власника і 
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директора фірми, яка займалася господарською діяльністю, підозрюваного у 

співучасті у шахрайстві у великих розмірах. Після пред’явлення йому 

обвинувачення 23 лютого 1961 р., він наступного дня був взятий під варту. 

12 травня цього ж року він був звільнений з-під варти під чесне слово до розгляду 

його справи судом та, з дозволу слідчого, у липні він покинув м. Відень, щоб 

провести свою відпуску у Фінляндії. Наступного року, на підставі звинувачень, 

наданих проти нього ще одним основним обвинуваченим по його справі, він 

знову був заарештований повторно та підданий попередньому ув’язненню 

12 липня 1962 року. Неймайстер чотири рази звертався з клопотанням про 

звільнення його з під варти до розгляду його справи судом. У зв’язку з великою 

вірогідністю втечі Неймайстера, нарадча палата районного суду по кримінальним 

справам м. Відня відмовила у задоволенні попередніх трьох клопотань, навіть не 

прийнявши до уваги банківські гарантії у розмірі 200000 та 250000 австрійських 

шилінгів, пред’явлені Неймайстером у якості доказу відсутності якого-небудь 

ризику. 12 липня 1963 р. він подав заяву до комісії ЄСПЛ, посилаючись на 

порушення цілого ряду положень ЄКПЛ. 06 листопада 1963 р. він звернувся у 

четвертий раз з клопотанням про звільнення його з під варти до розгляду справи у 

суді, Неймайстер підвищив суму пропонованої ним банківської гарантії до одного 

мільйон австрійських шилінгів. Нарадча палата Віденського районного суду по 

кримінальним справам прийняла рішення про його звільнення з-під варти до суду 

в обмін на надання ним банківської гарантії у розмірі 2 мільйони австрійських 

шилінгів. Ця сума була знижена до одного мільйона 17 березня 1964 р. після 

пред’явлення Неймайстеру обвинувального акту. 16 вересня 1964 р., після 

закінчення перевірки платоспроможності гаранта, він був звільнений з-під варти 

до розгляду його справи судом. Судовий процес почався 09 листопада 1964 р. у 

районному суді по кримінальним справам м. Відня. Відкладене 18 червня 1965 р. 

після 102 днів судових засідань слухання справи було поновлено 04 грудня 

1967 року. На момент винесення постанови Страсбурзьким судом, судовий 

процес у м. Відні тривав. У відповідності до ст. 5-3 ЄКПЛ, будь-яка особа, 

заарештована чи утримана під вартою, «має право на судовий розгляд протягом 
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розумного строку чи на звільнення до суду». Ще раз, наполягав на презумпції 

невинуватості будь-якого обвинуваченого аж до моменту його засудження, суд 

роз’яснив, що предметом ст. 5-3 ЄКПЛ являється покладення обов’язку 

звільнення з-під варти, починаючи з того моменту, коли зникає подальша 

необхідність тримання під вартою особи. Будь-яке відхилення від цього правила 

повинно бути виявлено та обґрунтовано національними судовими органами. 

Проаналізувавши фактичні обставини справи, суд відмітив, що Неймайстер два 

рази був підданий попередньому ув’язненню: вперше - з 24 лютого до 12 травня 

1961 р., та вдруге - з 12 липня 1962 р. до 16 вересня 1964 р. У зв’язку з 

недотриманням заявником строків, встановлених ст. 26 ЄКПЛ для оскарження 

першого випадку, суд не може розглядати питання про його відповідність 

вимогам ЄКПЛ. Тим паче, він враховує його при оцінці розумності тривалості 

другого строку попереднього ув’язнення, оскільки - якщо допустити, що 

Неймайстер буде засуджений, - то строк позбавлення волі, встановлений 

призначеною йому мірою покарання, повинен бути скорочений на увесь строк, 

проведений ним під вартою. Ст. 5-3 ЄКПЛ передбачає, що звільнення з-під варти 

«може бути у залежності від наданих гарантій явки до суду». У даному випадку, 

ризик неявки до суду Неймайстера унаслідок його втечі був тою підставою, на яку 

посилалася австрійська влада при відхиленні його трьох клопотань про звільнення 

з-під варти до суду. Гарно розуміючи причини, які спонукали їх ще більше 

побоюватися втечі після викривальних показань, які зробив основний 

обвинувачений по справі Неймайстера, суд врахував, що інші обставини, які 

відносяться до характеру заявника та його усебічній прив’язаності до країни, де 

він знаходився під слідством, повинні бути прийняті до відома. Більше того, 

приймаючи до уваги скорочення призначеного строку на час, який був відбутий у 

попередньому ув’язненні, у випадку засудження, суд констатував наступне: чим 

більше строк, вже проведений у попередньому ув’язненні, тим менше прагнення 

до втечі. У світлі усіх вищеперерахованих міркувань суд визначив, що починаючи 

з жовтня 1962 р., коли заявник звернувся з першим клопотанням про звільнення з-

під варти до розгляду судом, можливість його неявки до суду була невеликою; 
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таким чином, не було необхідності обумовлювати його звільнення з-під варти 

наданням «гарантій». Дійсно, суд виокремив, що «гарантії», передбачені ст. 5-3 

ЄКПЛ, мають на меті забезпечити присутність обвинуваченого у судовому 

засіданні; калькуляція його розмірів не повинна проводитися, як це мало місце у 

даному випадку, у залежності від суми збитку, який слід компенсувати у випадку 

засудження заявника. На цій підставі суд прийшов до висновку, що утримання у 

попередньому ув’язненні Неймайстера з 12 липня 1962 р. до 16 вересня 1964 р. 

порушило ст. 5-3 ЄКПЛ. Далі суд повинен встановити, чи вийшло провадження 

по справі Неймайстера за межі розумних строків, передбачених ст. 6-1 ЄКПЛ. Суд 

встановив, що більше семи років пройшло з моменту пред’явлення обвинувачення 

Неймайстеру (23 лютого 1961 р.), та з тих пір не було винесено ніякого судового 

рішення щодо обґрунтованості обвинувачення з тим, щоб можливо було засудити 

його чи виправдати. Суд відмітив, що - у більшості випадків - подібна тривалість 

виходить за межі «розумних строків». Тим не менш, приймаючи до уваги 

складність справи та враховуючи, що дбання про оперативність не може 

звільнити суддів від необхідності прийняття усіх заходів, які слід виконати для 

встановлення обґрунтованості обвинувачення, суд дійшов висновку, що фактичні 

обставини справи не дозволив зробити висновок про порушення ст. 6-1 ЄКПЛ. 

Крім того, посилаючись на ст. 6-1 ЄКПЛ та/чи ст. 5-4 ЄКПЛ, Неймайстер 

стверджував також, що постраждав від недотримання принципу рівності 

процесуальних можливостей при розгляді його клопотання про його звільнення  

з-під варти до розгляду справи у суді. Перш за все, суд виокремив, що 

оскарження, у випадку, який відноситься до попереднього ув’язнення, підпадає 

під дію кримінального права, де вимоги до справедливого судового розгляду - у 

контексті ст. 6-1 ЄКПЛ - зводяться до розгляду, який має на меті встановлення 

обґрунтованості обвинувачення. У зв’язку з тим, що це не має нічого спільного з 

розглядом клопотання про звільнення до розгляду справи у суді, суд визначив, що 

ст. 6-1 ЄКПЛ у даному випадку застосуванню не підлягає. Відносно ст. 5-4 ЄКПЛ, 

то вона передбачає за кожною особою, яку позбавили волі в результаті арешту чи 

утримання під вартою, право на оскарження у «суді», який «невідкладно» вирішує 
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питання про законність його затримання та виносить рішення про його звільнення 

у випадку незаконності затримання. Нагадавши, що термін «суд» означає, що 

орган влади, покликаний приймати рішення, повинен мати судовий характер, як у 

даному випадку, та що він не повинен бути пов’язаний з наступним розглядом, 

Європейський суд відмітив, що, у будь-якому випадку, для «невідкладного» 

прийняття рішення при розгляді оскарження попереднього ув’язнення проведення 

повного провадження у письмовому вигляді чи заслуховування усних виступів 

сторін небажано, оскільки це обов’язково викличе затягнення розгляду питання. 

Тому суд дійшов висновку, що розгляд, проведений австрійськими судовими 

органами при розгляді клопотання заявника про його звільнення з-під варти до 

розгляду справи у суді, не порушило ні ст. 6-1 ЄКПЛ, ні ст. 5-4 ЄКПЛ [57]. 

Так відповідно до ст. 6 КпЗПЛіОС: 

1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру 

або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього 

кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але 

преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового 

розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи 

національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають 

інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або - тією мірою, що 

визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність 

розгляду може зашкодити інтересам правосуддя. 

2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному 

порядку. 

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 

щонайменше такі права: a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою 

для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

б) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; в) захищати 
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себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 

власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги 

захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 

інтереси правосуддя; г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх 

допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих 

умовах, що й свідків обвинувачення; ґ) якщо він не розуміє мови, яка 

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

допомогу перекладача [62]. 

Треба зазначити, що у справі Мінеллі проти Швейцарії, яку розглядав 

ЄСПЛ у 1983 р., заявник являється журналістом. У 1972 р. одна з компаній та її 

директор ініціювали порушення проти нього справи з обвинувачення у публікації 

матеріалів, які ганьблять честь та гідність (дифамації). Суд присяжних засідателів 

визначив, що він впевнений у вині обвинувачуваного без того, щоб надати йому 

гарантії на справедливий судовий розгляд, викладені у ст. 6 ЄКПЛ. Більше того, 

суд дійшов висновку, що рішення Федерального суду від 16 травня 1979 р. ні в 

найменшому ступені не змінило суті та об’єму обґрунтувань, на які посилався суд 

присяжних засідателів. Це рішення всього лише підтвердило процесуальні основи 

рішення суду присяжних засідателів та визнало правомірним пункти 

обвинувачення по суті. У заключній частині ЄСПЛ дійшов висновку, що ст. 6-2 

ЄКПЛ у даній справі була порушена [56]. 

Посилання на тлумачення ст. 6 КпЗПЛіОС вбачається у рішеннях по 

справах ЄСПЛ від 09.11.2006 «Голубєв проти Росії», 09.07.2009 «Григор’євський 

проти Росії», «Саїд Ахмед Зубайраєв проти Росії», де вимогами ст. 6 КпЗПЛіОС 

не є публічне слухання справи чи обов’язкова особиста участь обвинуваченого у 

судовому провадженні, та у кожному провадженні слід індивідуально встановити 

наскільки ефективно, повно гарантовано та забезпечено захист прав 

обвинувачуваного у суді. 

Тобто, на нашу думку, право підозрюваного (обвинуваченого) на 

переховування від правосуддя являється його свідомим рішенням, тому у разі 

дотримання вимог ст. 6 КпЗПЛіОС, проведення заочного (спеціального) 
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досудового розслідування (судового розгляду) слід вважати законним, 

справедливим, що не порушує права підозрюваного (обвинуваченого, 

підсудного). Принцип справедливого судового розгляду не може бути порушений 

у разі умисного ухилення підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) від 

досудового розслідування (судового розгляду), у разі дотримання гарантій 

передбачених процедурою спеціального досудового розслідування. Доцільно 

визначати умисне ухилення підозрюваного (обвинуваченого, підсудного) як один 

із способів захисту у кримінальному процесі. 

Відповідно до ст. 8 Американської конвенції про права людини «Право на 

справедливий суд», кожна людина має право на розгляд його справи з належними 

гарантіями та протягом розумного періоду часу у компетентному, незалежному та 

безпристрасному суді, попередньо скликаному по закону в обґрунтування будь-

якого обвинувачення кримінального характеру, висунутого проти нього чи для 

визначення його прав чи зобов’язань цивільного, трудового, фінансового чи будь-

якого іншого характеру. Кожний обвинувачений у тяжкому злочині має право 

вважатися невинуватим до тих пір, поки винуватість його не буде доведена 

відповідно до закону. 

«У ході розгляду кожний має право, як мінімум, на такі гарантії на основі 

повної рівності: 

a) право обвинуваченого на безоплатну допомогу перекладача, якщо він не 

розуміє мови, яка використовується у суді, чи не говорить на цій мові; 

б) попереднє докладне повідомлення обвинуваченого щодо висунутого 

проти нього обвинувачення; 

в) достатній час та можливість для підготовки свого захисту; 

г) право обвинуваченого захищати себе особисто чи за допомогою 

вибраного ним самим захисника, а також вільно і конфіденційно спілкуватися зі 

своїм захисником; 

ґ) невід’ємне право на допомогу з боку захисника, наданого державою, 

оплатною чи безоплатною, в залежності від внутрішнього законодавства, якщо 
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обвинувачений не захищає себе особисто чи не наймає свого особистого 

захисника протягом періоду часу, установленого законом; 

д) право захисту допитувати свідків у суді та домагатися виклику до суду у 

якості свідків експертів чи інших осіб, які можуть пролити світло на наявні факти; 

е) право не бути примушеним до дачі показань проти самого себе чи 

визнання себе винним; 

є) право звертатися до вищеї судової інстанції» [7, С. 143-166]. 

Відповідно до рішення ЄСПЛ Колоцца проти Італії 12.02.1985, Колоцца, 

громадянин Італії, у 1972 р. був підданий судовому переслідуванню за 

шахрайство. Оскільки він не мешкав за адресою, зазначеною в адресній книзі, 

окружний суд у Римі визнав його особою, яка переховується від правосуддя, та 

провів заочне засудження. 17 грудня 1976 р. призначив для представництва 

заявника офіційного адвоката, цей суд засудив його до шести років позбавлення 

волі та штрафу. Оскільки адвокат апеляційну скаргу не подав, 16 січня 1977 р. 

рішення вступило в силу. 29 вересня 1977 р. Колоцца був заарештований та 

одразу направив процесуальне заперечення, яке було відхилено окружним судом 

29 квітня 1978 р. Він звернувся також до апеляційного суду, а пізніше до 

касаційного суду, але безуспішно [49]. 

Заявник помер у тюрмі 02 грудня 1983 р. Його вдова вирішила 

продовжувати розгляд справи у суді та взяти у ньому участь. Розгляд у Комісії у 

справах людини. Колоцца звернувся до Комісії у справах людини 05 травня 

1980 р. У своїй скарзі він стверджував, що порушена вимога ст. 6 п. 1 про 

справедливий судовий розгляд. 09 липня 1982 р. Комісія у справах людини 

об’явила скаргу допустимою. У своєму докладі від 05 травня 1983 р. вона 

одноголосно вирішила, що порушення ст. 6 п. 1 ЄКПЛ мало місце [49]. 

Комісія передала справу до суду 18 липня 1983 р., про порушення ст. 6 п. 

1. У ході слухання у суді адвокат заявника стверджував, що мало місце 

порушення ст. 6 п. 3 «a». Комісія, зі свого боку, розглядала справу на основі ст. 6 

п. 1. Уряд заперечував будь-яке порушення взагалі [49]. 
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Суд нагадав, що гарантії, які наявні у ст. 6 п. 3, являються зіставними 

елементами серед інших понять «справедливий розгляд у суді». У конкретних 

обставинах справи суд, приймаючи до уваги зазначені гарантії, вважає, що він 

повинен розглядати скаргу на основі п. 1, а саме: «Кожна людина має право... при 

розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, на 

справедливий... розгляд справи... судом» [49]. 

Основне питання було в тому, чи не позбавив суд Колоцца права на 

справедливий розгляд, гарантований йому ЄКПЛ, оскільки його справа 

розглядалась відповідно до порядку, який застосовувався, коли місцезнаходження 

особи не вдається встановити, притому особливістю такого порядку є те, що 

розглядаючи справу у відсутності сторони, яка не з’явилась, суд визнає його 

особою, яка переховується від правосуддя [49]. 

Хоча у п. 1 ст. 6 ЄКПЛ про це спеціально не згадується, із завдань та цілей 

ст. 6, у цілому, вбачається, що людина, котрій пред’явлено кримінальне 

обвинувачення, має право брати участь у розгляді справи. Більше того, підпункти 

«c», «d» та «e» п. 3 гарантують кожній людині, якій пред’явлено кримінальне 

обвинувачення, право «захищати себе особисто», «допитувати свідків, які дають 

проти нього показання чи мають право на те, щоб ці свідки були допитані», 

«користуватися безоплатною допомогою перекладача, якщо він не розуміє мови 

провадження. Надалі на зацікавленій особі наявний обов’язок довести, що він не 

намагався ухилитися від правосуддя [49]. 

У даній справі ні апеляційний суд, ні касаційний суд не виправили 

допущене порушення: перший обмежився тим, що виніс рішення про 

неприпустимість апеляції, а другий дійшов висновку про правомірність 

оголошення обвинуваченого «особою, яка переховується від правосуддя» [49]. 

Таким чином, справа Колоцца у кінці кінців так і не була розглянута у його 

присутності «судом», котрий був би уповноважений встановити усі аспекти даної 

справи. На думку уряду, заявник сам винен у такому положенні справ, оскільки не 

інформував мерію про зміну місця проживання, не взяв на себе ініціативи у 

наданні адресній службі документації та не з’явився з каяттям [49]. 
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Суд не бачить, яким чином Колоцца міг піти другим чи по третім шляхом, 

якщо він не знав, що проти нього було розпочато судову справу. Перший 

можливий недолік представляє собою не більш ніж адміністративне 

правопорушення; наслідки, яким піддають його судова влада Італії, явно 

несумірні, з урахуванням того важливого місця, яке займає право на справедливий 

судовий розгляд у демократичному суспільстві у сенсі Конвенції. Таким чином, 

мало місце порушення вимог ст. 6 п. 1 [49]. 

Застосування ст. 50 Конвенції, у якій зазначено: «Якщо суд встановив, що 

рішення чи міра, прийняті судовою чи іншою владою Високої Домовляючої 

Сторони, повністю чи частково суперечать зобов’язанням, які виходять з даної 

Конвенції, а також якщо внутрішнє право згаданої Сторони допускає лише 

часткове відшкодування наслідків такого рішення чи такої міри, то рішенням 

Суду, якщо у цьому є необхідність, передбачається справедливе відшкодування 

потерпілій стороні» [49]. 

Вдова заявника вимагала справедливу компенсацію, залишити на розгляд 

суду встановлення її розміру. Комісія виразила свою згоду. Уряд, хоча і 

оспорював наявність порушення, зайняв ту ж позицію; однак він порушив 

питання, чи може громадянка Колоцца замінити свого чоловіка у даній справі 

[49]. 

Питання, підготовлене для прийняття рішення відповідно до ст. 53 п. 1 

регламенту суду. Громадянка Колоцца обґрунтовувала свою вимогу ним, що її 

чоловік відбув у тюрмі значну частину строку вироку - майже шість років. Вона 

наполягала, що це завдало їм обом фізичні та моральні страждання та викликало 

фінансові втрати. Уряд вказав, що період часу, який Колоцца провів у тюрмі, був 

обумовлений не тільки вироком, постановленим йому 17 грудня 1976 р., але 

також іншими вироками, не пов’язаними з судовим розглядом по даній справі. 

Він також стверджував, що слід враховувати й вчинене ним [49]. 

Суд відзначав, що присудження справедливого відшкодування по даній 

справі може бути тільки на тих обставинах, що заявник не мав можливості 

скористуватися гарантіями ст. 6 ЄКПЛ. Суд не може формувати припущення з 
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приводу можливості вирішення справи, за обставин, якщо б Колоцца брав участь 

у судовому розгляді. Тим не менш, він постраждав у результаті втрати реальних 

можливостей. До цього слід долучити моральну шкоду, завдану йому та його 

вдові [49]. 

Громадянку Колоцца визнано «потерпілою стороною». 

За цими обставинами суд одноголосно постановив: 

1. Була порушена ст. 6 п. 1. 

2. Держава - відповідач зобов’язана виплатити громадянці Колоцца шість 

мільйонів (6000000) лір у якості справедливого відшкодування [49]. 

Виходячи з результатів розгляду даної справи, можливо зробити такий 

висновок, що адвокат, призначений державою для захисту гр. Колоцца, не мав 

змоги спілкуватися зі своїм клієнтом, через що зрозуміти позицію клієнта у справі 

не було можливим, чи гр. Колоцца мав намір умисно ухилятися від правосуддя, 

чи гр. Колоцца не був повідомлений про проведення досудового розслідування 

щодо нього (судового розгляду справи), чи можливо гр. Колоцца визнавав вину та 

був готовий понести покарання відповідно до закону, однак через обставини, які 

не залежали від його волі, не міг прибути до органів влади чи повідомити про свої 

наміри, що дані версії можливих подій унеможливлювали однозначний вибір 

позиції захисту призначеним державою адвокатом, який був позбавлений права 

приватної бесіди зі своїм підзахисним, що й призвело надалі до помилки у діях 

адвоката, а саме неподанні апеляційної скарги на рішення суду щодо гр. Колоцца. 

Тому спрощення кримінального процесу та використання заочного осуду 

повинно на 100% гарантувати право неумисно відсутньої осудної заочно особи на 

судовий перегляд її справи. 

В іншому прикладі, громадянин Італії Франческо Годді був засуджений у 

червні 1975 р. регіональним судом Форлі до 18 місяців позбавлення волі та 

штрафу у розмірі 300 тисяч лір по обвинуваченню у вчиненні декількох 

кримінальних правопорушень. Рішення суду було оскаржено заявником та надалі 

опротестоване прокуратурою. Апеляційний суд Болоньї неодноразово переносив 

слухання справи. 03 грудня 1977 р. він виніс рішення «in absentia», залишити у 
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силі міру покарання, накладену у Форлі, не знаючи про те, що заявник у цей час 

був взятий під варту в Орветіо та засуджений до позбавлення волі за інші 

правопорушення. Суд призначив адвоката для захисту прав заявника: його 

власний захисник був відсутній, оскільки повістка про засідання була надіслана 

не йому, а іншому адвокату, котрий вже не надавав послуги заявнику. Дізнавшись 

про вирок, заявник направив у касаційний суд скаргу по мотивам порушення 

процесуального законодавства. 08 листопада 1979 р. Касаційний суд залишив 

його скаргу без задоволення. Суд повинен був перевірити заяву про порушення 

права на справедливий судовий розгляд та, більш конкретно, право захистити 

себе проти пред’явленого обвинувачення у вчиненні кримінальних 

правопорушень визначеного у ст. 6-3-с ЄКПЛ. Суд відмітив, що мета, яку 

переслідує ця стаття (право особистого вибору представника своїх правових 

інтересів), не була досягнута апеляційним судом в Болоньї, та заявник не мав 

можливості отримати конкретний та дієвий захист, передбачений цією нормою. З 

тим, щоб запевнитися, у якій мірі ця фактична ситуація була типовою для 

Італійської держави, суд розглядав кожний пункт скарги, а потім зробив загальну 

оцінку. Суд дійшов висновку, що прокуратура Орв’єто не могла бути 

відповідальна за відсутність заявника на розгляді справи 03 грудня 1977 р., 

оскільки вона вчинила необхідні міри для того, щоб сповістити йому про 

засідання. Що стосується адміністрації місця позбавлення волі, то їх вина також 

не була встановлена. У питанні про присутність захисника, вибраного заявником, 

суд дійшов висновку, що упущення у зв’язку з відсутністю такого адвоката мало 

суттєвий характер та позбавило заявника конкретного та дієвого захисту. З точки 

зору ЄКПЛ, суд виділив факт відсутності адвоката як більш ніж турбуючий в 

умовах, коли був відсутній заявник. У доповнення призначений судом адвокат, не 

знаючи про причини неявки обвинуваченого, не міг домогтися перенесення 

судового засідання. У результаті, винесене регіональним судом Форлі покарання 

могло бути, та було у дійсності, завищеним. Що стосується захисника, 

призначеного 03 грудня 1977 р. судом для заявника, суд повинен був визначити, 

чи були апеляційним судом Болоньї вжиті заходи для забезпечення заявнику 
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права на справедливий судовий розгляд, включаючи можливість надання 

належного кваліфікованого захисту. Суд встановив, що призначений захисник не 

мав часу та умов, необхідних для вивчення матеріалів справи, підготовки свого 

виступу та, якщо це було б можливим, надання консультації своєму клієнту. У 

зв’язку з несповіщенням захисника заявника про дату засідання, апеляційний суд 

повинен був би, поважаючи основні принципи незалежності адвокатського 

об’єднання, вжити заходи конкретного характеру з тим, щоб дозволити 

призначеному захиснику виконати свої функції у найкращих умовах. Узагальнити 

дані цієї справи, суд дійшов висновку, що ці умови означали недотримання вимог 

ст. 6-3-с на стадії судового провадження 03 грудня 1977 р. в апеляційному суді 

Болоньї [53]. 

Вважається, що гр. Франческо Годді не міг використовувати юридичну 

допомогу захисника на власний розсуд [53]. 

У постанові від 01.03.2006 Європейського суду з прав людини «Сейдович 

проти Італії – 56581-00» вказано, що визнання заявника, обвинуваченого 

(Сейдовича), «особою, яка переховується від правосуддя» «latitante» та місце 

мешкання якого було невідоме, винним у заочному судовому проваджені «in 

absentia», без повідомлення йому про слухання справи проти нього - є 

порушенням (ст. 6 КпЗПЛіОС). У ході розгляду досліджено ст. 35, 35-1, 46, 46-2 

КпЗПЛіОС. Зазначено про вичерпання внутрішніх засобів правового захисту. 

Ефективний внутрішній засіб захисту. 

Відхилене клопотання про оскарження вироку, надане заявником, 

осудженим заочно та об’явленим особою, яка переховується від правосуддя, у 

зв’язку з закінченням строку для оскарження: попередні заперечення відхилені. 

Виконання рішення. Повторний розгляд чи поновлення провадження по 

справі для виправлення порушення, знайденого у відношенні особи, засудженої у 

її відсутності. 

У відношенні заявника, підозрюваного у вбивстві, був виданий ордер на 

арешт та попереднє взяття під варту. Оскільки місцезнаходження заявника не 

було встановлено, він був об’явлений як особа, яка переховується від правосуддя. 
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Влада не змогла зв’язатись із заявником, щоб запросити його для вибору 

адвоката. Заявнику був призначений захисник, якого проінформовано про те, що у 

відношенні його клієнта на визначену дату призначено судовий розгляд у суді 

присяжних. Захисник брав участь у процесі. Заявник був відсутнім та був 

визнаним винуватим. Захисник заявника сповістив, що рішення суду присяжних 

було передано у канцелярію суду. Захисник вирок не оскаржував, та він вступив у 

законну силу. Два з половиною роки пізніше заявник був затриманий у Германії. 

Німецька влада відмовилась видавати по екстрадиції заявника на підставі того, що 

Італійське законодавство не гарантує йому перегляд справи, розглянутої за його 

відсутності.  

Попередні заперечення Уряду відхилені. Уряд був позбавлений права 

посилатися на невичерпні внутрішні засоби захисту, передбачені статтею 670 

Кримінально-процесуального кодексу. Засіб захисту, передбачений 

статтею 175 КПК, не мав шансів на успіх у випадку заявника та, крім того, 

існували об’єктивні перепони, через які він не міг їх використати. Таким чином, 

мали місце особливі обставини, звільняючі заявника від обов’язку вдатися до 

даних засобів захисту.  

Заявника засуджували за його відсутності (ст. 6 Конвенції). До арешту він 

не мав ніякої офіційної інформації про пред’явлене йому обвинувачення чи про 

дату слухання його справи. Питання у тому, чи можливо вважати, що заявник, за 

відсутності офіційного повідомлення, був у курсі кримінального переслідування 

та майбутнього судового розгляду настільки, щоб мати можливість прийняти 

рішення чи відмовитися йому від свого права постати перед судом чи ухилятися 

від правосуддя. Не можна стверджувати, що у цій справі заявник володів 

достатньою інформацією про кримінальне переслідування та пред’явлене йому 

обвинувачення. Тому не можна зробити висновок про те, що він намагався 

переховуватися від суду чи недвозначно відмовився від свого права бути 

присутнім у суді. Залишається встановити, чи надавало внутрішнє законодавство 

у достатньому ступені визначеності можливості заявнику особисто постати перед 

судом при новому розгляді справи. Якщо заявник вдався до засобу захисту, 
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передбаченого статтею 670 КПК, у нього не було б шансів на успіх. Крім того, 

засіб захисту, передбачений статтею 175 КПК, на який також посилається Уряд, 

не гарантував заявнику з достатнім ступенем визначеності можливості постати 

перед судом та надати свою лінію захисту при новому розгляді справи. Не 

оскаржувався також і той факт, що у заявника не було інших засобів для 

поновлення строку оскарження вироку чи для ініціації нового розгляду його 

справи. Отже, заявник, судовий розгляд по справі якого проводився «in absentia» 

та намір якого переховуватися від правосуддя чи недвозначно відмовитися від 

свого права бути присутнім на розгляді своєї справи у суді не було доведено, не 

мав змоги домогтися повторного судового розгляду по суті пред’явлених йому 

обвинувачень судом, який вислухав та допитав би заявника у відповідності до 

його правами на захист. 

Висновок: порушення (одноголосно). Оскільки неправомірне 

перешкоджання для здійснення заявником свого права на новий судовий розгляд 

по суті пред’явленого йому обвинувачення, як вбачається, випливає з 

формулювання положень діючого на той момент часу КПК у відношенні умов для 

поновлення строку оскарження. З цього можливо зробити висновок про те, що в 

італійській правовій системі існував дефект, який полягав у тому, що кожній 

особі, осудженій «in absentia» та не повідомленій у належній формі про 

порушенні проти неї кримінального провадження, могло бути відмовлено у 

повторному розгляді справи. Однак, після закінчення судового провадження у 

відношенні заявника (Сейдович) в Італії були проведені різноманітні реформи 

законодавства. Більше того, посилаючись на принципи, закріплені у Рекомендації 

R(2000)2 Комітету Міністрів Ради Європи, Суд вважає, що у випадку, якщо особа 

була засуджена за підсумками судового розгляду, у ході якого були порушені 

вимоги статті 6, повторний розгляд справи судом чи поновлення провадження по 

справі, при заявленому клопотанні, являє собою, у принципі, належний спосіб 

виконання даних порушень. 



84 

Суд вважав, що визнання факту порушення само по собі являє достатню 

справедливу компенсацію. Заявнику була присуджена визнана сума на витрати 

(ст. 46 ЄКПЛ). 

У рішенні Європейського суду з прав людини Лоулесс (Lawless) проти 

Ірландії від 01 липня 1961 року розглянуті наступні обставини. Так, унаслідок 

нового сплеску терористичних нападів у 1954 році та потім у другій половині 

1956 року, заявник був арештований у третій раз 11 червня 1957 року за підозрою 

в участі у незаконній організації – Ірландська республіканська армія. 

Арешт був проведений в силу особливих повноважень з арешту та 

утримання під вартою, наданих міністру внутрішніх справ на підставі закону про 

злочини проти держави (зміни) 1940 року. Відповідно до цього закону, міністру 

внутрішніх справ надавалися особливі повноваження з видачі ордеру на арешт та 

утримання під вартою без суду осіб, яких він визнавав у якості «приймаючих 

участь у діяльності, яка... наносить шкоду збереженню громадського миру та 

порядку чи безпеці держави». Уряд також повинен був у відповідності до закону 

створити найближчим часом після прийняття відповідного закону призначену 

урядом комісію, яка буде сформована з одного представника збройних сил та двох 

юристів, та усі як мінімум із семирічним досвідом чи стажем роботи, до яких 

кожна арештована чи взята під варту особа може через уряд у силу закону 

звернутися. 

Особливі повноваження були введені у дію 08 червня 1957 року 

Маніфестом уряду Ірландії, опублікованим 05 липня 1957 р. Незабаром після 

публікації маніфесту, прем’єр-міністр заявив, що він звільнить кожну особу, 

затриману у відповідності з цим законом, якщо вона надасть свою згоду на повагу 

до Конституції та законів Ірландії та відмовиться від участі чи допомоги 

незаконній організації. 

08 вересня 1957 року заявник реалізуючи своє право, звернувся до комісії 

по затриманню, створену у силу закону 1940 року, щодо розгляду його 

затримання. Комісія призначила свої слухання 20 вересня цього ж року. 
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Однак, 18 вересня 1957 р. захисник заявника звернувся з заявою у Високий 

суд Ірландії для умовного звільнення відповідно до процедури «habeas corpus». 

Комісія по арештам відклала слухання до прийняття рішення по заяві. 11 жовтня 

Високий суд залишив заяву без розгляду. Заявник направив скаргу у Верховний 

суд, котрий її не задовольнив 03 грудня 1957 року. Комісія по затриманню 

поновила після цього розгляд справи. 11 грудня заявник особисто усно заявив 

перед Комісією, що він «втягнутий у незаконну діяльність» по закону 1940 року. 

Наступного дня він був звільнений з-під варти. Ірландський міністр по зовнішнім 

справам сповістив у своєму листі від 20 червня 1957 року Генеральному 

секретарю Ради Європи, що особливі повноваження у силу закону 1940 року 

набрали чинності (ст.15-3 КпЗПЛіОС). 

Першочергово суд встановив, що, не дивлячись на зв’язок з ІРА діяльністю 

заявника, ніяка держава-учасник не звільняється від дії ст.17 КпЗПЛіОС, у силу 

якої вони зобов’язані у відношенні інших держав-учасниць поводити себе, 

відповідно до Конвенції. Ця стаття констатує, що ніяка особа не повинна у силу 

цієї статті мати право бути втягнутою у діяльність чи вчинення дій, які мають на 

меті знищити права та свободи, надані Конвенцією іншим особам. Суд 

констатував, що загальна мета статті 17 КпЗПЛіОС є у попередженні того, щоб 

тоталітарні групи могли використовувати на свою користь принципи, покладені в 

основу КпЗПЛіОС. Однак, для досягнення цієї мети не слід позбавляти усіх прав 

та свобод тих осіб, які втягнуті у діяльність, направлену на знищення прав та 

свобод інших. Стаття 17 КпЗПЛіОС охоплює своєю дією головним чином права, 

які б дозволили, якщо б їх застосували, мати з них право посилено продовжувати 

таку діяльність (як і права, гарантовані ст. 9, 10 та 11 ЄКПЛ). У даному випадку 

заявник намагався застосувати захист за ст. 5, 6 та 7 КпЗПЛіОС, які захищають 

кожну особу проти довільного арешту чи утримання під вартою без рішення суду.  

Приймаючи до уваги обставини цієї справи, суд констатував, що тільки ст. 

5-1-с та 5-3 КпЗПЛіОС застосовуються у даному випадку. На думку суду, ст. 5-1-с 

КпЗПЛіОС дозволяє застосовувати запобіжну міру, пов’язану з позбавленням волі 

лише з тим, щоб забезпечити явку арештованої чи утриманої під вартою особи до 
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правомочного судового органу, що стосується особи, у відношенні якої є підстави 

для підозри у вчиненні нею правопорушення, чи про особу, у відношенні якої є 

достатні мотиви вважати за необхідне попередити вчинення ним злочину чи втечі 

після вчинення злочину. Суд виділив, що неможливо тлумачити ст. 5-1-с окремо 

від ст. 5-3 КпЗПЛіОС, разом з якою вони формують єдине ціле. Стаття накладає 

зобов’язання доставити затриману особу до суду чи з метою розгляду питання 

позбавлення волі, чи проведення розгляду справи по суті. Суд виокремив у 

заключній частині, що якщо значення, яке приділяється цьому зобов’язанню 

являється неточним, то кожна особа, яка підозрюється в умисному вчиненні 

правопорушення, може бути заарештована та взята під варту всього лише на 

підставі адміністративного рішення на необмежений термін без того, щоб  такий 

арешт чи тримання під вартою можливо було розглядати як порушення Конвенції.  

Використовуючи це тлумачення, Суд дійшов висновку, що заявник не був 

затриманий, щоб бути доставленим до правомочного судового органу, та що під 

час тримання під вартою він не був доставлений до судді протягом «розумного 

строку». З цього випливає, що позбавлення його волі не було вчинено відповідно 

до ст. 5-1-с та 5-3 КпЗПЛіОС. Однак, для того, щоб це розглядати як порушення 

Конвенції, необхідно було, щоб Суд розглянув, чи не було у цьому позбавленні 

волі інших правових підстав, враховуючи особливі обставини справи. 

Внаслідок цього Суд не звернув увагу на питання, чи не було затримання 

заявника проведено на підставі відступу від цих положень, визнаного державами-

учасницям у ст. 15 у деяких виключних випадках. 

Що ж до існування публічної загрози для життя нації, Суд врахував, що це 

висловлювання повинно бути включено у звичайне та нормальне значення слів. 

Висловлювання означає положення кризи чи неминучої виключної небезпеки, яка 

охоплює населення в цілому та представляє загрозу для організованого життя 

суспільства, яке формує державу. Суд констатував, що в обставинах цієї справи 

влада Ірландії мала підстави заявити, що така небезпека існувала в Республіці 

Ірландії та що внаслідок цього вона мала право вживати заходів, зазначених 

у ст.15-1 КпЗПЛіОС, а саме відступу від зобов’язань, закріплених у КпЗПЛіОС. 
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Суд після цього перейшов до питання про вивчення того, чи були ці заходи 

у значенні «суворого диктувались положенням». Суд визнав, що військовий та 

підпільний характер ІРА чи незгодних з нею формувань, а також страх, який вони 

навіювали населенню, факт, що вони діяли головним чином у Північній Ірландії, 

поза юрисдикцією влади Ірландії, та вкрай серйозні наслідки для всього 

населення у цілому, якщо б заходи не були вжиті, то це приводило до висновку, 

що заходи були такими, які вимагало існуюче положення. Більш того, закон 

1940 р. супроводжувався визначеною кількістю гарантії, продиктованих тим, щоб 

завадити зловживанням при застосуванні запобіжних заходів у вигляді режиму 

адміністративного затримання: постійний контроль парламенту, створення 

Комісії по затриманню, яка складалася з трьох експертів, яку суди загальної 

юрисдикції могли зобов’язати виконувати покладені на них обов’язки, також 

існування гарантії звільнення з-під варти, що виражалося у юридичному 

зобов’язанні звільняти усіх осіб, які взяли на себе вищевказане зобов’язання, 

надане публічно владою Ірландії. 

Суд дійшов висновку, що не виявив ніяких причин констатувати, що вжиті 

заходи «не були у відповідності з іншими зобов’язаннями, які випливали з 

міжнародного права» та, крім цього, не розглядати лист, який був направлений 

владою Ірландії Генеральному секретарю Ради Європи 20 липня 1957 р., як такий, 

який являє у собі достатню нотифікацію, достатню для цілей ст. 15-3 КпЗПЛіОС. 

Воно було надіслано всього лише дванадцять днів після введення у дію особливих 

заходів разом з усіма відповідними документами, що включали зазначення 

причин по введенню вищевказаних особливих повноважень. 

Враховуючи вищевикладене, Суд дійшов висновку, що, хоча затримання 

заявника без доставлення його до суду не знайшло правового підтвердження у ст. 

5 КпЗПЛіОС, воно находило, тим не менш, своє джерело у праві на відступ від 

положень, котрі належним чином були реалізовані владою Ірландії відповідно 

до ст. 15 КпЗПЛіОС, і не представляло через це собою порушення Конвенції [55]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень у 

системі досудового розслідування – це виняткова процедура, яку застосовують у 

визначених випадках КПК України, а саме при ухиленні від явки на виклик 

слідчого, прокурора, більш ніж два рази підозрюваного, оголошенного у 

державний або міжнародний розшук, або який перебуває на тимчасово 

окупованій території України за вчиненні ним правопорушення, кваліфікація яких 

співпадає з вимогами ст. 2971 КПК України. 

2. Зазначено, що СДРКП почало використовуватись як заочне 

розслідування та судовий розгляд (засудження) ще у Стародавньому Римі, а на 

етнічних територіях України ще за часів Київської Русі. 

3. Доведено, що судова практика підтверджує доцільність та 

відповідність, при дотриманні певних умов, європейським стандартам 

забезпечення прав людини при проведенні спеціального досудового 

розслідування у таких країнах Євросоюзу як: Бельгія, Болгарія, Велика Британія, 

Данія, Естонія, Італія, Литва, Німеччина, Румунія, Франція, Чехія та інших. 

4. Право підозрюваного (обвинуваченого) на переховування від 

правосуддя являється його свідомим рішенням, тому у разі дотримання вимог ст. 

6 КпЗПЛіОС, проведення заочного (спеціального) досудового розслідування 

(судового розгляду) слід вважати законним, справедливим, що не порушує права 

підозрюваного (обвинуваченого, підсудного). 

5. Визначено, що процедуру спеціального досудового розслідування 

кримінальних проваджень створено з метою подолання проблеми переховування 

злочинців на території, непідконтрольній державі Україна та інших держав, з 

якими Україна не має угоди про екстрадицію підозрюваних чи обвинувачених. 

6. Під СДРКП слід розуміти провадження окремих категорій справ, які 

мають такі особливості, що об’єктивно потребують здійснення кримінально-

процесуальної діяльності за відсутності підозрюваного і простоти кримінально-

процесуальної форми, яке здійснюється в більшості випадків швидше і з меншими 

витратами, ніж провадження, яке здійснюється в загальному порядку. 



89 

РОЗДІЛ 2. ОЗНАКИ, ПІДСТАВИ ТА ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 

 

2.1. Ознаки спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді у кримінальному провадженні, що зазначено у ч. 2 ст. 2971 КПК. 

Обов’язковими ознаками СДРКП є: 1) наявність у особи статусу 

підозрюваного у вчиненні злочину; 2) вказана особа має переховуватися від 

органів слідства та суду; 3) мати на меті ухилення від кримінальної 

відповідальності за вчинений нею злочин; 4) бути оголошеною у розшук; 

5) кваліфікація вчиненого злочину відповідно до норм КПК дозволяє проведення 

СДРКП. 

На нашу думку, позитивним аспектом здійснення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень є процесуальна економія, що 

виражається у спрощенні та прискоренні процесуального судочинства. 

«Здійснення такого провадження з дотриманням гарантій забезпечення прав 

особи, передбачених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, позитивно сприймається Європейським судом з прав людини» [37, С. 421 

– 430]. «Тому його прихильники аргументовано доводять, що в Україні заочне 

кримінальне провадження не лише повинно існувати, а й має перспективи свого 

розвитку, оскільки є практична необхідність у його поширенні за певних умов на 

більш значну кількість осіб» [102, С. 432 – 433] «і кримінальних правопорушень» 

[171, С. 128 – 129]. 

Сьогодні основною метою нашої держави є інтегрувати правову систему у 

відповідності до європейських стандартів, які є прикладом дотримання прав і 

свобод людини. 

«Наслідком чого є реформа системи правоохоронних органів, при якій 

створюються нові органи та підрозділи, які наділяють новими повноваженнями та 

проводять свою діяльність за новими правилами та стандартами, кадрові ротації, 
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також у державі проходить з 2014 року антитерористична операція, яка стала 

одним з рушіїв впровадження нового порядку розслідування кримінальних 

правопорушень, у тому числі і спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень» [97, 149]. Тому виникла потреба проведення 

спеціального розгляду кримінальних правопорушень. 

Існує велика кількість поглядів відносно спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень. Враховуючи стан дослідження 

вказаної теми, слід зауважити, що у вітчизняній науці даній проблематиці не було 

надано достатньо уваги та вивчення, більшість наукової літератури і публікацій 

написані вченими західних та східних держав. 

Спеціальне досудове провадження було анонсовано суспільству як 

інструмент притягнення до відповідальності високопосадовців з «попередньої» 

влади, які змогли покинути територію України до початку кримінального 

переслідування. 

З точки зору національних інтересів, заочне кримінальне провадження 

дозволяє досягти відносно швидкого засудження підозрюваного 

(обвинувачуваного) та стягнути з нього на користь держави та/чи потерпілого 

визначені судом кошти (майно), не дивлячись на те, що така особа переховується 

на території іншої держави. 

У вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві в цілому 

існує низка проблемних питань, які потребують вирішення: це і правила 

проведення спеціального досудового розслідування; строк призначення 

розшуку особи при спеціальному досудовому розслідуванні;  відсутність 

порядку об’єднання, виділення матеріалів досудових розслідувань щодо особи, 

яка оголошена у міждержавний та\або міжнародний розшук; відсутність 

нормативного закріплення участі захисника у проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій під час спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень та інші. 

Поширення застосування процедури спеціального досудового 

розслідування обумовлено значним збільшенням випадків ухилення 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5118#n5118
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5118#n5118
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5118#n5118
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran5118#n5118
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підозрюваними та обвинуваченими від правосуддя, які перебувають за межами 

України і оголошені в міждержавний та/або міжнародний розшук, від явки на 

виклики слідчого, прокурора, слідчого судді, суду. 

При проведенні спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень в Україні брати участь: прокурор, слідчий, слідчий суддя, суддя, 

сторони кримінального провадження, учасники судового провадження, 

потерпілий, захисник, спеціаліст, експерт та інші. Підозрюваний відсутній.  

Підозрюваним у СДРКП не може бути неповнолітній, враховуючи вимоги 

ч. 2 ст. 2971 КПК України. Дану вимогу ми вважаємо необхідною, оскільки 

неповнолітні особи являються спеціальним суб’єктом, їм доцільно приділити 

особливу увагу у силу їх віку та несформованості особистості. 

Участь підозрюваного у процесуальних діях при проведенні спеціального 

досудового розслідування є дискусійною (постає питання: «недопустимою чи 

допустимою?»). 

Так, на думку Бауліна О.В., Мазур О.В., «за відсутності підозрюваного при 

проведенні процесуальних дій необхідно надати додаткові гарантії 

підозрюваному, а саме: 1) знати про здійснення щодо нього спеціального 

кримінального провадження за підозрою, обвинуваченням у вчиненні 

конкретного кримінального правопорушення; 2) бути повідомленим про свої 

процесуальні права і процесуальні обов’язки при здійсненні спеціального 

кримінального провадження та про його наслідки; 3) на повідомлення членів 

сім’ї, близьких родичів чи інших осіб про здійснення щодо нього спеціального 

кримінального провадження за підозрою, обвинуваченням у вчиненні 

конкретного кримінального правопорушення та його наслідки» [12]. 

Дотримання процесуальних гарантій та прав підозрюваного покладено на 

сторону обвинувачення (визначено ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 9 КПК України). 

Так, набуття статусу підозрюваного у кримінальному провадженні робить 

особу стороною кримінального провадження та наділяє відповідними правами та 

обов’язками, гарантіями. Підозрюваний повинен бути обізнаний про наявне щодо 

нього кримінальне провадження та його суть. Відповідно до ст. 281 КПК України, 
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якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного 

невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних 

причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про 

такий виклик, слідчий, прокурор оголошує його у розшук, та на підставі п. 2 ч. 1 

ст. 280 КПК України досудове розслідування може бути зупинене або ініційовано 

процедуру СДРКП. 

Щодо окремих складів кримінальних правопорушень на підставі ухвали 

слідчого судді, винесеної за результатами розгляду клопотання слідчого, 

прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування «in absnetia», у 

кримінальному провадженні стосовно підозрюваного, який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, частиною другою ст. 

2972 КПК України передбачено можливість здійснення спеціального досудового 

розслідування «in absentia» за фактичною відсутністю підозрюваного. 

«Досліджуючи можливість здійснення кримінального провадження за 

відсутності особи, яку підозрюють у вчиненні злочину, слід зазначити, що в 

законодавстві деяких іноземних країн вказана процедура може бути використана 

лише на стадії судового розгляду кримінального провадження, а відсутність 

підозрюваного на стадії досудового розслідування призводить до зупинення 

такого розслідування» [189, с. 289]. 

«В Україні необхідність безпосереднього встановлення обізнаності особи 

про розпочате кримінальне провадження передбачено лише під час вирішення 

судом питання про здійснення спеціального судового провадження (ч. 3 

ст. 323 КПК України)» [76]. 

Право особи знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення її 

підозрюють, закріплено п. 1 ч. 3 ст. 42 КПК України. Обізнаність особи про 

розпочате кримінальне провадження та те, в чому саме вона підозрюється, дає 

можливість захищати свої права та інтереси, відстоювати власну позицію в суді та 

забезпечити реалізацію засади змагальності, а тому його належна реалізація є 

принципово важливою для забезпечення справедливого кримінального 
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провадження. 

Як зазначають Аленін Ю.П. та Гловюк І.В., «неможливість повідомлення 

особі про підозру і надалі здійснювати щодо неї кримінальне переслідування 

суперечить публічному інтересу щодо захисту особи, суспільства та держави від 

кримінальних правопорушень. Вчені вважають, що в даному випадку перевагу 

слід віддати інтересу публічному, а баланс із приватним інтересом буде 

дотримано, оскільки в особи з моменту отримання статусу підозрюваного виникає 

комплекс відповідних прав, передбачених ч. 3 ст. 42 КПК, у тому числі і базове 

право на захист від підозри та обвинувачення» [15, С. 167]. 

Ми погоджуємося з думкою Аленіна Ю.П. та Гловюк І.В., оскільки 

публічний інтерес повинен передувати у державному устрої та правовій системі 

щодо вчинення кримінальних правопорушень. 

Пунктом 8 частини 2 статті 52 КПК України передбачена обов’язкова 

участь захисника у кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких 

здійснюється спеціальне досудове розслідування або спеціальне судове 

провадження. Участь захисника повинна бути забезпечена з моменту прийняття 

відповідного процесуального рішення про проведення спеціального досудового 

розслідування або спеціального судового провадження. 

Участь захисника у кримінальному провадженні щодо осіб, стосовно яких 

здійснюється спеціальне досудове розслідування, є однією з процесуальних 

гарантій. 

«Право на захист підозрюваного становить собою сукупність наданих 

йому законом повноважень із метою спростовування підозри, пом’якшення 

покарання, а також захисту своїх особистих інтересів» [95, С. 82]. 

З матеріалів нашого опитування, майже половина опитаних (47,3%) 

вважають неможливим забезпечення захисту підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного адвокатом, залученим з безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному провадженні за відсутності клієнта (підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного). 31,5% мають протилежну думку, а 20% не можуть 

однозначно відповісти. 
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За проведеним аналізом норм КПК України стало можливим дійти 

висновку, що діяльність захисника в кримінальному процесі передбачає 

можливість його спілкування з підозрюваним, обвинуваченим, конфіденційного 

побачення, зустрічі в умовах, що виключають можливість прослуховування чи 

підслуховування. Але в будь-якому випадку це є спілкування з клієнтом. 

Натомість, запровадження процедури спеціального досудового розслідування, а 

також судового розгляду за відсутності обвинуваченого і закріплення у зв’язку з 

цим вимоги щодо обов’язкової участі захисника у кримінальному провадженні 

щодо осіб, стосовно яких здійснюється спеціальне кримінальне провадження, 

вперше передбачає можливість виконання захисником своїх обов’язків не те що 

за відсутності спілкування з підозрюваним, обвинуваченим, а й інколи за 

відсутності можливості познайомитися з ним, побачити особу, яку він захищає. 

Видається незрозумілим, яким чином при цьому буде будуватися лінія захисту за 

відсутності у захисника навіть даних про обставини, фактичні дані, які могли бути 

повідомлені йому виключно клієнтом [25]. 

Ми вважаємо, що проведення СДРКП є наслідком вибору підозрюваного 

своєї лінії захисту у формі переховування від органів правопорядку, тому бесіда 

такого підозрюваного з його адвокатом неможлива через об’єктивні причини, а у 

разі зміни ліні поведінки підозрюваного, тобто поява його до органів 

правопорядку, суду, підозрюваний у повній мірі використає право на захист, 

спілкування з адвокатом, вибір адвоката та буде користуватися усіма правами, 

визначеними у КПК України. 

При проведенні СДРКП підозрюваний, обвинувачений мають права, 

передбачені ст. 42 КПК України. 

Отже, запровадження процедури спеціального досудового розслідування 

кримінального провадження містить ризики порушення загальних засад 

кримінального провадження, зокрема щодо забезпечення права на захист, доступу 

до правосуддя, змагальності сторін тощо. 

З нашого дослідження судової практики стало відомо, що слідчі судді 

дотримуються позиції, що у випадку відсутності доказів, що свідчать про належне 
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вручення особі повідомлення про підозру, приймається рішення про відмову у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

«in absentia», що відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 280 КПК України призведе до 

зупинення досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. 

На нашу думку, на практиці, при направленні клопотання про призначення 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень, виникає 

колізія норм права. Так, щоб отримати дозвіл на спеціальне досудове 

розслідування, необхідно отримати дозвіл суду на тримання під вартою 

підозрюваного, обвинуваченого, однак це неможливо зробити через відсутність 

підозрюваного, обвинуваченого при розгляді клопотання про тримання під 

вартою, оскільки норми КПК передбачають обов’язкову участь підозрюваного 

при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. 

При умисному переховуванні підозрюваного слідчі вимушені направляти 

клопотання про тримання під вартою за аналогією повідомлення про підозру. Так, 

на практиці клопотання про тримання під вартою надсилається за останнім 

відомим місцем мешкання підозрюваного рекомендованим листом, публікується 

на офіційному сайті визначеного органу та в офіційному друкованому виданні 

визначеного органу. У ході дослідження було встановлено, що думки суддів, які 

задовольняють чи відмовляють у задоволенні клопотання про тримання під 

вартою у таких умовах пропорційно поділилися порівну. Ті судді, які 

задовольняють клопотання про тримання під вартою за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого, починають процедуру спеціального досудового 

розслідування (заочного) розгляду. Тобто, підозрюваний вже прийняв рішення 

переховуватися та активно його реалізує, його місце перебування для 

правоохоронних органів не відоме, та ухвала на привід підозрюваного не 

виконана через його відсутність, дозвіл на затримання з метою приводу 

підозрюваного не дає результату. Але ч. 1 ст. 193 КПК України передбачає, що 

«розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за 

участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім 

випадків, передбачених ч. 6 ст. 193 КПК України», а у ч. 6 ст. 193 КПК України 
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наявна вимога про оголошення у міжнародний розшук підозрюваного. Щоб 

оголосити у міжнародний розшук підозрюваного, повинна бути ухвала про 

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою цього ж 

підозрюваного. Тобто, наявна колізія норм КПК України та міжнародних актів 

інституції Інтерпол. 

«Відсутність узгодженої позиції судів щодо критеріїв достатності таких 

доказів, відповідна слідча, прокурорська та судова практика свідчать про 

застосування за аналогією положень ст. 2975 КПК України про порядок вручення 

процесуальних документів підозрюваному, в тому числі повісток про виклик, 

повідомлення про підозру, під час встановлення слідчим або прокурором 

необхідності подальшого застосування норм процедури спеціального досудового 

розслідування «in absentia» ще до моменту офіційного вирішення питання про 

початок його здійснення, тобто окрім надсилання за останнім відомим місцем 

проживання чи перебування підозрюваного шляхом публікації в засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах 

органів досудового розслідування» [115, С. 19]. 

Показовим є те, що Служба безпеки України проводить досудове 

розслідування щодо Шарія А. за його відсутності, використовуючи соціальні 

мережі, інтрернет ресурси, де зареєструвався попередньо Шарій А. Поштою 

направлені за відомим останнім місцем його мешкання, перебування 

повідомлення про підозру, повістки про виклик на допит [159]. 

Крук Є.В. вважає, що «часто місце реєстрації особи не співпадає з місцем 

проживання особи. При цьому, законодавство не зобов’язує законослухняну 

особу, на яку не покладено процесуальні обов’язки, повідомляти про зміну місця 

проживання в межах країни. І саме ця обставина становить неабияку проблему 

для органів правосуддя та органів кримінальної юстиції щодо повідомлення особі 

про виклик» [39]. 

Крім того, законодавство розрізняє поняття «місце проживання» і «місце 

перебування» особи. Зокрема, місцем перебування особи є адміністративно-

територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести 
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місяців на рік. Якщо піддати виключно авторському тлумаченню це «пояснення 

місця перебування», то можна зробити висновок, що якщо особа, наприклад, 

перебувала в гостях чи на лікуванні приблизно 6 місяців на території певного 

села, селища, міста, району, області, вона вважається такою, що змінила «місце 

перебування». На думку Крук Є.В., принцип «юридичної визначеності» тут не 

прослідковується. Тому таке визначення «місця перебування особи» є не 

конкретним, що призводить до неоднакового тлумачення і відповідно до 

неоднакового правозастосування органами кримінальної юстиції і органами 

правосуддя [39]. 

Якщо особа постійно проживає на території іншої держави, то повістки і 

повідомлення про підозру їй вручаються через консульську установу. 

Повідомлення про час і місце судового засідання може відбуватися не 

тільки шляхом вручення обвинуваченому повістки. У час технічного прогресу, 

інформаційних перетворень, глобалізації, розповсюдження мережі Інтернет існує 

можливість довести інформацію про час і місце судового засідання до відома 

підозрюваного, обвинувачуваного чи підсудного й іншим способом, а саме: 

розміщення повідомлення у спеціальній газеті (наприклад «Урядовий кур’єр») чи 

комп’ютерній мережі, засобах масової інформації, офіційному вебсайті 

правоохоронних органів. Тобто, законодавець повинен відповідно до реалій 

сьогодення відповісти адекватно особі, яка не бажає брати участі у 

кримінальному провадженні, бо не зможе відповісти потерпілому, чому не 

реалізоване його гарантоване Конституцією України право на правосуддя [100, 

С. 9]. 

Порядок законного інформування про існування нагальної потреби 

з’явитися до органів слідства тій особі, у відношенні якої складено підозру про 

вчинення злочину чи якій оголошено про таку підозру та яка переховується у 

недоступних місцях для слідства, доцільно передбачити у чинному КПК України 

положення про те, що повістка такій особі надсилається за останнім відомим 

місцем її проживання (перебування) та публікується в офіційних друкованих 

виданнях: «Голос України», «Урядовий кур’єр», та на офіційному вебсайті 
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органу, що здійснює досудове розслідування, також оголошується на каналах 

радіомовлення і телебачення. 

Ми вважаємо, що доцільно акцентувати систему інформування у СДРКП 

та у кримінальному процесі в цілому на електронних ресурсах у зв’язку з усе 

більшим відцифровуванням життя людини, появою невід’ємних у житті 

електронних приладів комунікації (мобільний телефон, ПК та інші), які вже на 

сьогоднішній день стали частиною життя кожної людини. 

На нашу думку, слід внести зміни до ч. 2 ст. 184 КПК України та викласти 

її у такій редакції: «Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується 

необхідність застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, 

обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання. У 

разі ухилення підозрюваного від правоохоронних органів копія клопотання 

та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного 

заходу, надсилаються поштою за останнім відомим місцем проживання 

підозрюваного, публікуються в засобах масової інформації 

загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних вебсайтах, у 

спеціальних офіційних виданнях органів, що здійснюють досудове 

розслідування, надсилаються на електронні сайти, соціальні мережі, 

месенджери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими користується 

підозрюваний». 

Також повідомлення про підозру такої відсутньої особи вручається під 

розписку членам сім’ї особам, які разом мешкали востаннє, сусідам та іншим 

відомими родичам такої відсутньої особи, керівнику житлово-експлуатаційної 

організації, де востаннє мешкала така особа, керівнику такої особи за місцем 

останньої роботи. 

Ми вважаємо, що для публікації повідомлення про підозру можливо 

використовувати й інші електронні сайти, соціальні мережі, месенджери, канали 

зв’язку, інтернет ресурси, якими користується підозрюваний. У зв’язку з чим ми 

пропонуємо внести зміни до ч. 1 ст. 2975 КПК України та викласти її у 

наступній редакції: «Повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення 
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спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим 

місцем його проживання чи перебування та обов’язково публікуються в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних вебсайтах, у спеціальних офіційних виданнях органів, що 

здійснюють досудове розслідування, надсилаються на електронні сайти, 

соціальні мережі, месенджери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими 

користується підозрюваний. З моменту опублікування повістки про виклик у 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 

підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом». 

Серед вчених процесуалістів існує наукова думка, що у СДРКП захисник 

може бути допитаний замість свого підзахисного, та його показання можуть бути 

використані як доказ так само, як і показання обвинуваченого [23, С. 228]. 

Власова Г.П. вважає, що з такою позицією важко погодитись, оскільки вона 

створює протиріччя з роллю адвоката, законодавчим врегулюванням діяльності 

адвоката та традиціями, які склалися протягом віків [23, С. 228]. І ми готові 

повністю погодитися з Власовою Г.П. Тому допитувати захисника замість 

підозрюваного неможливо, оскільки такі свідчення не мають фактичних даних 

щодо обставин кримінального правопорушення, також захисник не вчиняв такого 

кримінального правопорушення та не був свідком вчинення такого кримінального 

правопорушення, статус учасника кримінального процесу захисник отримав після 

події кримінального правопорушення, був залучений підозрюваним чи з 

безоплатної первинної правової допомоги. 

Процедура «in absentia» є одним із механізмів у кримінальному процесі, 

який забезпечує виконання завдання кримінального провадження (ст. 2 КПК 

України). Правова регламентація діючої процедури «in absentia» передбачена 

главою 241 КПК України «особливості спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень». У вказаній главі не визначено поняття 

спеціального досудового розслідування. У ч. 1 ст. 2971 КПК України зазначено, 

що спеціальне досудове розслідування «in absentia» здійснюється згідно із 

загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, 
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з урахуванням положень цієї глави. У ч. 2  ст. 2971 КПК України вказано, що 

спеціальне досудове розслідування здійснюється стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. 

«Здійснення кримінального провадження за відсутності особи, яку 

підозрюють у вчиненні злочину, слід зазначити, що в законодавстві іноземних 

країн вказана процедура може бути використана лише на стадії судового розгляду 

кримінального провадження, а відсутність підозрюваного на стадії досудового 

розслідування призводить до зупинення такого розслідування» [173]. 

Функціональне призначення СДРКП полягає у забезпеченні швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і подальшого судового розгляду 

шляхом збирання доказів у кримінальних провадженнях в умовах протидії 

розслідуванню підозрюваним у формі його ухилення від правосуддя шляхом 

переховування від органів слідства та суду та забезпечення права підозрюваного 

на захист через реалізацію його процесуальних прав захисником. 

Шаренко С.Л. та Шило О.Г. визначили обов’язковими ознаками для 

проведення спеціального досудового розслідування: 1) кримінальне провадження 

має здійснюватися у зв’язку зі злочином, вчиненим повнолітньою особою, яка 

переховується від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; 2) такий підозрюваний має бути оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук; 3) підозра має бути пред’явлена про вчинення одного 

зі злочинів, передбачених у ч. 2 ст. 2971 КПК України; 4) є ухвала слідчого судді 

про дачу дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування [201, 

С. 59]. 

На думку Трофименка В.М., «СДРКП є самостійною процесуальною 

формою, оскільки наявні такі ознаки: а) особливий порядок провадження; б) його 

чітке правове врегулювання; в) спрямованість передбаченого законом порядку на 

вирішення завдань конкретного напряму процесуальної діяльності» [181, С. 203]. 
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Однак, ми не погоджуємося з думкою шановного вченого 

Трофименка В.М., оскільки у СДРКП наявні суттєві ознаки, яким не приділено 

уваги, а саме: 1) повернення до загального порядку проведення досудового 

розслідування у разі появи підозрюваного на стадії досудового розслідування, та 

повернення до загального порядку судового розгляду у разі появи обвинуваченого 

на стадії судового розгляду; 2) перегляд судового заочного рішення загальним 

порядком. Вважаємо, що СДРКП є процедурою для досягнення мети 

невідворотності покарання. 

Дослідження спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень дозволяє виокремити його іманентні ознаки, до 

яких необхідно віднести: а) поліджерельну нормативну основу; б) наявність 

фактичної підстави для його запровадження – об’єктивно існуючої неможливості 

здійснення досудового розслідування у звичайному порядку; в) розширення 

компетенції уповноважених суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження, 

та встановлення зумовлених надзвичайною ситуацією певних обмежень прав і 

законних інтересів учасників кримінального провадження у зв’язку з 

превалюванням публічного інтересу; г) обмеження дискреції прокурора, слідчого 

переліком їх виключних повноважень і можливість реалізації останніх лише за 

умови обов’язкового додаткового обґрунтування у процесуальних рішеннях 

підстав їх застосування. 

Отже, спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень можливо визначити як процедуру кримінального 

процесуального права, яка передбачає проведення досудового розслідування 

за окремими категоріями кримінальних правопорушень при ухиленні від 

явки на виклик слідчого, прокурора підозрюваного з дотриманням 

процесуальних гарантій останнього та виконанням завдання кримінального 

провадження. 
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2.2. Підстави спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 

Спеціальному досудовому розслідуванню кримінальних правопорушень 

завжди передує досудове розслідування, яке проводиться за загальними 

правилами і під час проведення якого слідчим, прокурором встановлюються 

передбачені у законі підстави для зміни його режиму на спеціальний, відповідно 

до ч. 2 ст. 2971 КПК України, за ухвалою слідчого судді, після розгляду 

клопотання сторони обвинувачення. 

Удалова Л.Д. зазначила, що «слідчий суддя надає згоду на тимчасове 

обмеження конституційних прав особи на свободу та особисту недоторканність, 

на недоторканність житла чи іншого володіння особи, на таємницю листування, 

телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо. Видається, що 

прийняття рішення про здійснення спеціального досудового розслідування не 

передбачає обмеження конституційних прав та свобод осіб, воно наступає в 

подальшому, коли під час проведення такого розслідування за ухвалою слідчого 

судді (постанови прокурора) застосовуються: заходи забезпечення кримінального 

провадження, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії. Тому автор 

цілком слушно переконує, що рішення про проведення спеціального досудового 

розслідування повинен приймати не слідчий суддя, а прокурор, який здійснює 

нагляд за додержанням законів під час розслідування у формі процесуального 

керівництва» [185, С. 63]. 

Ми з даною думкою не погоджуємося, оскільки вважаємо, що призначення 

СДРКП має у своєму наслідку притягнення особи до кримінальної 

відповідальності, найтяжчої з видів відповідальності, тому рішення про 

призначення СДРКП повинен приймати виключно слідчий суддя. 

Після винесення слідчим суддею ухвали про проведення у досудовому 

розслідуванні кримінального провадження розпочинається спеціальне досудове 

розслідування. Розпочати спеціальне досудове розслідування можливо відносно 

осіб, які визнані підозрюваними, тобто мають процесуальний статус 
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підозрюваного (вручено у передбаченому порядку КПК повідомлення про 

підозру), що передбачено ч. 1 ст. 2971 КПК України. 

Шевчишен А.В. вважає, що «за наслідками розгляду клопотання слідчий 

суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає мотиви задоволення або відмови у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

При задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового 

розслідування в ухвалі зазначається, що вона припиняє свою дію у випадках 

затримання уповноваженою службовою особою підозрюваного, який був 

оголошений у розшук, екстрадиції на територію України підозрюваного, який був 

оголошений у міжнародний та/ або міждержавний розшук, або його добровільної 

явки до органу досудового розслідування. Відомості про здійснення, припинення 

спеціального досудового розслідування вносяться прокурором до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань» [202]. 

Дотримуючись вимог ст. 2972 КПК України, з клопотанням про здійснення 

спеціального досудового розслідування до слідчого судді має право звернутися 

прокурор або слідчий за погодженням з прокурором. 

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 3) виклад обставин, що дають 

підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, і 

посилання на обставини; 4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний 

та/або міжнародний розшук; 5) виклад обставин про те, що підозрюваний 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності; 6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне 

допитати під час розгляду клопотання. 

Закон не зобов’язує слідчого (прокурора) при підготовці клопотання про 

здійснення спеціального розслідування та у подальшому при зверненні із 

вказаним клопотанням доводити належними доказами обґрунтованість підозри. 

Частина 2 статті 297-4 КПК України передбачає, що слідчий суддя зобов’язаний 
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врахувати наявність достатніх доказів для підозри, однак глава 24-1 (особливості 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень) не містить 

чітких критеріїв судової перевірки щодо доведеності доказами обґрунтованої 

підозри. У зв’язку із чим для сторони захисту створені додаткові труднощі у 

практичній реалізації права на захист. 

Відповідно до ст. 91 КПК України «у кримінальному провадженні 

підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, 

спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма 

вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних 

витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи 

пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є 

підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою 

для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які 

підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній 

конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або 

є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння 

особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або 

матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за 

його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 

пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або 

використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів 

кримінально-правового характеру» [76]. 

При СДРКП зазначені вище обставини підлягають обов’язковому 

доказуванню. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою 

встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w211
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w36
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w212
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w37
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w213
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w38
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w214
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w39
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w310
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w215
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w311
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w216
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w217
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w312
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w218
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w313
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w219
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w314
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w220
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w315
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w221
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w316
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#w222
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Відповідно до ст. 92 КПК України обов’язок доказування обставин, 

передбачених ст. 91 КПК України, за винятком випадків, передбачених ч. 2  

ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених КПК 

України випадках, на потерпілого. Обов’язок доказування належності та 

допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які 

характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає. 

У спеціальному досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень 

застосовуються загальні правила щодо процесу та обов’язку доказування. 

Ігнорування судового процесу чи умисне ухилення від участі у судовому 

засіданні у спеціальному досудовому розслідуванні створює потребу 

використання нового засобу повідомлення підозрюваного, обвинуваченого чи 

підсудного [100, С. 7]. 

При призначенні СДРКП має значення поінформованість підозрюваного 

про процесуальні дії та рішення у кримінальному провадженні щодо нього. 

Особа має можливість реалізувати право на захист та обрати лінію захисту 

тільки тоді, коли вона обізнана про наявне щодо неї кримінальне провадження. 

Відповідно до ст. 281 КПК України, якщо під час досудового 

розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме, або особа перебуває за 

межами України та не з’являється без поважних причин на виклик слідчого, 

прокурора, за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, 

прокурор оголошує його у розшук, та на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України 

досудове розслідування може бути зупинене. 

СДРКП відбувається щодо окремих складів кримінальних правопорушень 

на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду клопотання 

слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування «in 

absnetia», у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного, який 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за 

допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#n1081
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/page4?text=%EE%E1%F1%F2%E0%E2%E8%ED%E8+%EA%F0%E8%EC%B3%ED%E0%EB%FC%ED%EE%E3%EE+%EF%F0%E0%E2%EE%EF%EE%F0%F3%F8%E5%ED%ED%FF#n1091
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учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення 

відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи 

здійснену процесуальну дію, що зазначено у ст. 111 КПК України. 

Повідомлення учасників кримінального провадження з приводу вчинення 

процесуальних дій здійснюється у випадку, якщо участь цих осіб у таких діях не є 

обов’язковою. 

Повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, 

передбачених КПК України, у порядку, передбаченому гл. 11 КПК України 

«Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід», за винятком положень 

щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи [76]. 

Виклик слідчим, прокурором особи, якій мають намір вручити 

повідомлення про підозру, здійснюється шляхом вручення повістки про виклик, 

надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком та 

виклику телефоном або телеграмою. 

У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання, повістка для 

передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім’ї особи чи іншій особі, 

яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання 

особи або адміністрації за місцем її роботи. 

Повістка про виклик особи, яка проживає за кордоном, вручається згідно з 

міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов’язковість якого 

надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою 

дипломатичного (консульського) представництва. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2975 КПК України, «повістки про виклик 

підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування 

надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 

обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних вебсайтах органів, що здійснюють досудове 

розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової 

інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається 

належним чином ознайомленим з її змістом» [76]. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1281#n1401
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1401#n1401
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Нашим дослідженням встановлено, що з досвіду діючих працівників 

слідчих підрозділів НП та прокуратури існує неврегульованість нормами права 

сплати з бюджету України друку повісток, повідомлень про підозру щодо осіб, 

відносно яких проводиться спеціальне досудове розслідування, у ЗМІ державного 

значення, таких як «Голос України», «Урядовий кур’єр». Тоді як на практиці 

слідчі, прокурори проводять спеціальне досудове розслідування та вимушені 

сплачувати друк (у розмірі 800 гривень, не терміново, за одну сторінку, та 1500 

гривень у разі термінового друку), як фізичні особи, таких повісток, повідомлень 

про підозру, що надалі слід трактувати як упередженість та що надалі, вірогідно, 

призведе до відміни таких проголошених заочних вироків, бо у даних діях наявні 

корупційні ризики, вибірковість кримінальних проваджень (коли слідчі можуть 

направляти деякі повістки та повідомлення за власні кошти, а деякі не 

направляти, посилаючись на відсутність фінансування та не забезпеченість). 

Ми пропонуємо при проведенні СДРКП відправлення повісток та 

повідомлень, у разі сплати їх слідчими за власні кошти, надавати 100% 

компенсацію при наявності квитанцій про таку сплату, за рахунок коштів, 

передбачених відомствами, у яких вони працюють, про що повинно бути 

визначено відповідними відомчими наказами. 

У деяких випадках посадові особи органів досудового розслідування при 

обґрунтуванні того, що особа переховується від органу досудового розслідування 

з метою уникнення від кримінальної відповідальності, посилаються на 

інформацію про те, що особа перебуває у розшуку понад 6 місяців. Однак, 

відповідно до ст. 281 КПК України слідчий або прокурор має право оголосити у 

розшук підозрюваного за умови, що місцезнаходження цієї особи невідоме, за 

умови належного повідомлення про виклик. На практиці особа може і не знати 

про факт оголошення її у розшук. Органи досудового розслідування при 

вирішенні цього питання мають змогу трактувати поняття двояко, а саме: 

ухилення особи від органу досудового розслідування з метою уникнути від 

кримінальної відповідальності (особі відомо про кримінальне провадження щодо 

неї) та оголошення особи у розшук (особа може не знати про її розшук). 
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Копії процесуальних документів, що підлягають врученню підозрюваному, 

надсилаються захиснику. 

Підозрюваний, обвинувачений при СДРКП повинен бути повідомлений 

про всі процесуальні рішення та процесуальні дії, в яких його участь є 

обов’язковою. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, 

тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи 

пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини 

непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 

обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в 

закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 

неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів 

сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне 

одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно 

унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 

Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик 

слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два 

рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або 

міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 

розслідування чи спеціального судового провадження. 

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та 

правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки 

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

(неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, 

обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та 

оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового 

розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з 

особливостями, встановленими зазначеним вище законом. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не 

поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно 

цих осіб спеціального кримінального провадження [132]. 

Нами у період з вересня 2018 року до грудня 2020 року було проведено 

анонімне опитування 165 респондентів – правознавців, була розроблена авторська 

карта соціологічних досліджень, розгорнуті результати представлено у додатку 

два під назвою «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень «in absentia»» (Додаток два). 

При дослідженні думки про відповідність спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень (заочне розслідування, заочний 

судовий розгляд, заочний вирок) в Україні вимогам міжнародних стандартів було 

встановлено, що більшості (38,8%) важко однозначно відповісти на це запитання. 

32,7% наголошують на невідповідності досліджуваного інституту вимогам 

міжнародних стандартів і лише 27,9% вважають його відповідним.  

Цікавими були результати опитування щодо того, чи досягається мета 

кримінального провадження в Україні при здійсненні «in absentia». Лише 23% 

опитаних висловились стверджувально, 31,5% відповіли негативно, майже 

половина опитаних (42,4%) не змогли відповісти однозначно. 

З метою забезпечення справедливого досудового розслідування та 

дотримання засад кримінального провадження для вирішення питання щодо 

можливого здійснення спеціального досудового розслідування «in absentia» за 

наявності підстав та умов, передбачених чинним КПК України, уповноважені 

правоохоронні органи повинні вжити всіх можливих та достатніх заходів щодо 

забезпечення обізнаності особи про наявне кримінальне провадження, зокрема 

шляхом вручення їй повідомлення про підозру та повісток про виклик.  

За процедурою СДРКП прямі свідчення отримання повідомлення про 

підозру, повісток, інформації про кримінальне провадження щодо підозрюваної 

особи можуть бути відсутніми, однак сукупність непрямих доказів повинна 

вказувати на те, що факт їх отримання вельми вірогідний, та вжиті усі можливі 
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заходи щодо такого інформування, а особа своїми умисними діями ухиляється від 

отримання цих відомостей. 

 

2.3. Здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 

Відсутність прогностичної державної правової політики, спрямованої на 

подальший розвиток нормативного регулювання спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень, а також кримінального 

процесуального законодавства в аспекті унормування досудового розслідування в 

умовах умисної відсутності підозрюваного, обвинуваченого, негативно 

позначилася на ефективності кримінальної процесуальної діяльності та зумовила 

неможливість виконання певний проміжок часу завдань кримінального 

провадження у зв’язку з настанням подій, які відбулися у нашій державі у 

2014 році. Ситуація, що склалася, вплинула на зміщення законотворчих 

пріоритетів та зумовила спрямування зусиль законодавця на термінове створення 

нормативної бази, здатної частково усунути існуючі прогалини.  

До факторів, які зумовили нездатність чинного законодавства забезпечити 

реалізацію завдань кримінального провадження та безпосередньо вплинули на 

інституціоналізацію спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень, віднесено: а) втрату контролю над окремими 

територіями України; б) неможливість виконання функціональних обов’язків 

органами правопорядку й судами, дезорганізацію суспільних зв’язків; в) 

відсутність легітимних органів правопорядку на непідконтрольних територіях; г) 

міграційні процеси та неможливість притягнення до кримінальної 

відповідальності осіб, які переховуються від органів досудового розслідування й 

суду на непідконтрольній Україні території; ґ) зростання злочинності. Зазначені 

негативні чинники вплинули на зміщення законотворчих пріоритетів та зумовили 

спрямування зусиль законодавця на термінову розробку відповідного 

нормативного підґрунтя.  
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Прийняття законодавцем протягом 2014 – 2020 років низки норм, які 

визначають підстави, порядок та особливості здійснення спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень, свідчить про появу в 

системі кримінального процесуального права нової комплексної процедури з 

однойменною назвою. 

Відзначається, що потенціал сучасної нормативної моделі досліджуваної 

процедури суттєво знижений незавершеністю правового регулювання, його 

поліджерельністю, відсутністю системності і взаємоузгодженості положень, що 

значно знижує якість правового регулювання і, як наслідок, ефективність 

кримінальної процесуальної діяльності. 

З матеріалів нашого опитування, власний досвід використання 

спеціального досудового розслідування мали 26,7% опитаних. Доцільним 

вважають проведення спеціального досудового розслідування 55,8% 

респондентів, а 32,7% важко однозначно відповісти на запитання. Недоцільним 

впровадження означеного інституту вважають 17 осіб (10,3%). 

Вирішенням питання притягнення до відповідальності підозрюваних, 

обвинувачених за їх відсутності є процедура спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень «in absentia», який є одним із 

механізмів у кримінальному процесі, що забезпечує виконання завдання 

кримінального провадження. Процедура спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень «in absentia» є новою та має на практиці 

застосування значні розбіжності й прогалини. 

Доцільно здійснювати спеціальне досудове розслідування лише за 

наявності постанови про оголошення особи в розшук, винесеної у зв’язку з тим, 

що підозрюваний ухиляється від явки до слідчого, прокурора, слідчого судді чи 

суду та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав до іншої країни або 

на тимчасово окуповані території України, з необхідності доводити факт 

переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та без оголошення в міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 
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На практиці деякі з слідчих суддів вважають, що обов’язковою умовою для 

здійснення спеціального досудового розслідування має бути оголошення 

підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний розшук, як це передбачено ч. 

5 ст. 139 та ч. 2 ст. 2971 КПК України (наприклад ухвала Апеляційного суду 

Сумської області від 20.12.2017 у справі № 591/6295/17, –

 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71195246) [191], а деякі з слідчих суддів є 

менш вимогливими та задовольняються доказами оголошення підозрюваних у 

державний розшук або доказами того, що підозрюваний понад шість місяців 

переховується від органів досудового розслідування або перебуває за межами 

України чи на території проведення ООС (наприклад ухвала слідчого судді 

Сватівського районного суду Луганської області від 19.01.2018 у справі № 

426/347/18, – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/71681899) [192]. Існує 

нагальна потреба у визначенні єдиної правової позиції з цього приводу, оскільки 

така різноманітність у правозастосуванні призведе до порушення прав 

підозрюваного, обвинуваченого та унеможливить проведення повного 

спеціального досудового розслідування, призведе до вибіркового характеру. 

Ми вважаємо, що у п.п. 2 п. 201 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК 

України необхідно вилучити термін шість місяців переховування від органів 

слідства та суду осіб, які вчинили злочин, для усунення двоякого тлумачення, та 

викласти його у такій редакції: «Спеціальне досудове розслідування 

здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні 

щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-

1, 115, частинами другою - п’ятою статті 191 (у випадку зловживання 

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

1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, 

стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від 

органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності 

та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення 
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спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не 

допускається». 

Для ефективного здійснення розслідування кримінальних правопорушень 

при використанні процедури СДРКП необхідно оголосити підозрюваного, 

обвинуваченого у державний розшук або зібрати докази того, що підозрюваний, 

обвинувачений понад шість місяців переховується від органів досудового 

розслідування або перебуває за межами України чи на території проведення ООС. 

Позитивними результатами здійснення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень можна виділити такі: 

1) забезпечення невідворотності притягнення до кримінальної відповідальності за 

вчинення кримінального правопорушення; 2) забезпечення компенсації завданих 

збитків потерпілому та реалізація права на правосуддя; 3) скорочення строку 

розслідування та наближення моменту здійснення судового розгляду до часу 

скоєння злочину; 4) реалізація права на цивільний позов у рамках кримінального 

провадження; 5) виконання вимоги розгляду кримінального провадження у 

розумні строки; 6) виключення ситуації спливу строку позовної давності. 

Повинно бути гарантовано право підозрюваному на повне спеціальне 

(заочне) досудове розслідування та у подальшому справедливий спеціальний 

(заочний) судовий розгляд, які включають: 

1) право бути присутнім при проведенні процесуальних дій; 

2) право вибору лінії захисту; 

3) право бути вислуханим; 

4) право оскарження дій, надання заперечень, змін до процесуальних 

документів, доповнень, заяв, та претензій; 

5) право бути присутнім при розгляді справи; 

6) право бути вислуханим; 

7) право оскарження заочного вироку. 

Тобто, на нашу думку, можливість оскарження обвинуваченим прийнятого 

рішення після проведення СДРКП є гарантією на справедливе досудове 

розслідування і в подальшому справедливий судовий розгляд, само по собі 

http://prokurorska-pravda.today/article/bali-sudyi-narodnyie-a-stanut-prokurorskie/
http://prokurorska-pravda.today/article/bali-sudyi-narodnyie-a-stanut-prokurorskie/
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прийняття такого рішення за відсутності обвинуваченого не слід вважати 

упередженим розслідуванням та порушенням права на справедливий судовий 

розгляд. 

При недотриманні таких гарантій використання спеціального 

кримінального провадження може призвести до протиправного позбавлення 

майна обвинуваченого без його відома (спеціальна конфіскація), порушення права 

на справедливий суд та інших прав. 

У кримінальному процесі заочне рішення суду застосовується у 

виключних випадках, частіше у відношенні осіб, які перебувають за межами 

української юрисдикції. 

Повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, 

передбаченому ст. 278 КПК України, у випадках: 1) затримання особи на місці 

вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 

2) обрання до особи одного з передбачених КПК запобіжних заходів; 3) наявності 

достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. 

При відсутності підозрюваного, який оголошений у розшук або захворів, 

досудове розслідування зупиняється вмотивованою постановою прокурора або 

слідчого за погодженням з прокурором, відомості про що вносяться до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Відповідно до ч. 21 ст. 280 КПК України, коли 

слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про здійснення спеціального 

досудового розслідування, дане кримінальне провадження зупиняється. Копія 

постанови надсилається стороні захисту, потерпілому, представнику юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, які мають право її оскаржити 

слідчому судді. 

Якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного 

невідоме або особа перебуває за межами України та не з’являється без поважних 

причин на виклик слідчого, прокурора, за умови його належного повідомлення 

про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук. 

У зв’язку з тим, що особа, яка підозрюється у вчиненні кримінального 

правопорушення, що підслідне правоохоронним органам України, за яким 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2503#n2503
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проводиться СДРКП, перебуває за територією України, доцільно налагодити 

міжнародне співробітництво під час розслідування кримінальних проваджень при 

переховуванні підозрюваного, обвинуваченого, для обов’язкового залучення 

підозрюваної, обвинуваченої особи до кримінального процесу на відповідній 

стадії та зібрання доказів її умисного ухилення від участі у досудовому 

розслідуванні та судовому розгляді. 

Для мінімізації ситуацій переховування підозрюваних, обвинувачених на 

територіях інших держав, доцільно мати міжнародні договори (угоди) з іншими 

державами про правову допомогу. 

Україна має міжнародні договори (угоди) з іншими державами про 

правову допомогу при проведенні досудового розслідування, спеціального 

досудового розслідування (Додаток чотири) [200]. 

«У статті 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва 

під час кримінального провадження. Міжнародне співробітництво під час 

кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання 

міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих 

процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 

тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі 

засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть 

бути передбачені інші, ніж у КПК України, форми співробітництва під час 

кримінального провадження» [76]. 

Ми вважаємо, що у разі проведення СДРКП слід вжити усіх можливих 

заходів для повернення до загального порядку проведення досудового 

розслідування, тому що СДРКП є винятковою процедурою. У зв’язку з чим при 

міжнародному співробітництві необхідно отримати дозвіл на видачу осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення, яке підпадає під юрисдикцію 

правоохоронних органів України. 

При проведенні СДРКП значне місце у ході розслідування посідає 

міжнародне співробітництво у зв’язку з умисним переховуванням підозрюваного, 

обвинуваченого. 
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Так, допит за запитом компетентного органу іноземної держави 

проводиться у присутності слідчого судді за місцезнаходженням особи за 

допомогою відео- або телефонної конференції у таких випадках: 1) неможливості 

прибуття певних осіб до компетентного органу іноземної держави; 2) для 

забезпечення безпеки осіб; 3) з інших підстав, визначених слідчим суддею 

(судом). 

Допит шляхом відео- або телефонної конференції виконується у порядку, 

передбаченому процесуальним законом запитуючої сторони у тій мірі, в якій 

такий порядок не суперечить засадам кримінального процесуального 

законодавства України та загальновизнаним стандартам забезпечення прав 

людини і основоположних свобод. 

Здійснення СДРКП на міжнародному рівні має практику застосування, яка 

відображається у нормативних актах Організації Об’єднаних Націй. 

«Резолюція № 75 (11), передбачає, що, хоча присутність обвинуваченого 

при розгляді його справи у суді являється надважливим як з точки зору його 

права бути вислуханим, так і з точки зору необхідності встановлення фактів, та 

за необхідності винесення відповідного вироку та приймаючи до уваги, що 

відсутність допустима тільки у виняткових випадках» [142]. 

«За міжнародними нормативними актами, порядок заочного розслідування 

та засудження врегульовується вже на стадії судового провадження, бо 

вважається, що суд винесе рішення відповідно до закону, і тільки після появи 

обвинуваченого зможе доповнити справу відсутніми елементами, версіями та 

доказами відсутнього обвинуваченого. 

Повинні бути знайдені шляхи та засоби забезпечення прав 

обвинуваченого на розгляд, як це закріплено у Європейській Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод, та його права на присутність 

при розгляді його справи, як це визначено Міжнародним Пактом про громадські 

та політичні права.  

Системи, прийняті деякими державами-членами для уникнення випадків 

проведення розслідування, винесення судових рішень у відсутності 

http://docs.cntd.ru/document/1000003045
http://docs.cntd.ru/document/1000003045
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підозрюваного, обвинуваченого та їх наслідків, не завжди являються 

ефективними, наприклад, коли обвинувачений мешкає за кордоном. 

У зв’язку з тим, що під час підготовки Європейської Конвенції про 

міжнародну дійсність судових рішень по кримінальним справам питання про 

судові рішення «in absentia» викликало складнощі та було визнано необхідним 

надати Договірним Державам право на поправки щодо виконання таких рішень. 

Вважаючи, що таких поправок можливо було б уникнути, якщо б процес  

проведення розслідування, судового розгляду у відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, які застосовуються у теперішній час, задовольняли вимоги 

належного вчинення правосуддя» [146]. 

«Будучи переконаним у тому, що зростаюча мобільність населення має 

наслідком збільшення кількості кримінальних проваджень, судових рішень, які 

приймаються у відсутності підозрюваного, обвинуваченого у тих державах, де 

використовується заочне розслідування та заочний вирок» [146]. 

Відповідно до ст. 1 ЄКпВДКС «договірні сторони зобов’язуються надавати 

одна одній, відповідно до положень ЄКпВДКС, якнайширшу взаємну допомогу у 

кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент 

прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових органів 

запитуючої сторони» [47]. 

«Ми вважаємо, що держави повинні керуватися нормами права, а не 

політичними поглядами при вирішенні питань взаємної допомоги при проведенні 

СДРКП. 

ЄКпВДКС не застосовується до арешту, виконання вироків або 

правопорушень, передбачених військовим правом, які не є злочинами відповідно 

до звичайного кримінального права» [47]. 

Відповідно до ст. 2 ЄКпВДКС «у допомозі може бути відмовлено: 

a) якщо прохання про надання допомоги стосується правопорушення, яке, 

на думку запитуваної сторони, є політичним правопорушенням, 

правопорушенням, пов’язаним з політичним правопорушенням, або податковим 

правопорушенням; 

http://docs.cntd.ru/document/1902297
http://docs.cntd.ru/document/1902297
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б) якщо запитувана сторона вважає, що задоволення прохання може 

зашкодити суверенітету, безпеці, громадському порядку або іншим суттєвим 

інтересам її країни» [47]. 

Ми вважаємо, що даний перелік повинен бути вичерпним для кожної 

держави. 

У ст. 14 ЄКпВДКС вказано, що «прохання про взаємну допомогу повинні 

містити: 

a) назву органу, що звертається із проханням; 

б) предмет і причину прохання; 

в) за можливості, відомості про відповідну особу та її громадянство; 

г) у разі необхідності, прізвище і адресу відповідної особи. 

У судових дорученнях зазначається також правопорушення і міститься 

стислий виклад фактів» [47]. 

У ст. 1 ЄКпБТ вказано, що «з метою видачі правопорушників договірними 

державами, жодний з наступних злочинів не розглядається як політичний злочин 

або як злочин, пов’язаний з політичним злочином, або як злочин, вчинений з 

політичних мотивів: 

a) злочин, визначений в Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден, підписаній у Гаазі 16 грудня 1970 року; 

б) злочин, визначений в Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки цивільної авіації, підписаній в Монреалі 23 вересня 

1971 року; 

в) тяжкий злочин, пов’язаний з посяганням на життя, фізичну 

недоторканність або свободу осіб, які перебувають під міжнародним захистом, 

включаючи дипломатичних агентів; 

г) злочин, пов’язаний з викраденням людей, захопленням заручників або 

тяжким незаконним затриманням; 

ґ) злочин з використанням бомб, гранат, ракет, автоматичної вогнепальної 

зброї або вибухових листів чи посилок, якщо це призводить до загрози особам; 
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д) замах на вчинення будь-якого з вищенаведених злочинів або участь як 

співучасника особи, що вчиняє або намагається вчинити такий злочин» [46]. 

Стаття 2 ЄКпБТ передбачає, що «договірна держава, з метою видачі 

правопорушника іншій договірній державі, може вирішити не розцінювати як 

політичний злочин або злочин, пов’язаний з політичним злочином, або як злочин, 

вчинений з політичних мотивів, тяжкий злочин проти життя, фізичної 

недоторканності або свободи особи, пов’язаний з актом насильства, але не 

передбачений ст. 1» [46]. 

«Зазначене стосується тяжких злочинів, включаючи дії проти власності, не 

передбачені у ст. 1, якщо ці дії створюють колективну загрозу групі осіб» [46]. 

«Зазначене стосується замаху на вчинення будь-якого з вищевказаних 

злочинів або співучасті у вчиненні чи замаху на вчинення такого злочину» [46]. 

У ст. 3 ЄКпБТ зазначено, що «положення всіх договорів про видачу 

правопорушників та домовленостей, що застосовуються між договірними 

державами, включаючи Європейську конвенцію про видачу правопорушників, 

замінюються у відносинах між договірними державами ЄКпБТ в тій мірі, в якій 

вони їй суперечать» [46]. 

Яскравим прикладом міжнародної співпраці при проведенні СДРКП в 

Україні є кримінальне провадження щодо Онищенка О., де Королівство Іспанія 

розглядає запит про екстрадицію Онищенка О. в Україну. В Іспанії Онищенку О. 

призначено запобіжний захід у вигляді умовного звільнення. На цей період він 

зобов’язаний першого числа кожного місяця з’являтися до суду [209]. 

Для СДРКП також має значення взаємна правова допомога між державами, 

оскільки переховування підозрюваного, обвинуваченого часто відбувається на 

території сусідніх держав. 

Міжнародний досвід застосування «in absentia» можна виявити у статті 21 

Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 

(скорочення - ЄКпМДКВ), яка визначає, що вирок за відсутності обвинуваченого 

для ЄКпМДКВ означає будь-який вирок, винесений судом в Договірній Державі 
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після кримінального провадження, на слуханнях якого засуджена особа не була 

присутня особисто. 

Прикладом спеціального (заочного) досудового розслідування та заочного 

засудження є справа «Айнхорн проти Франції», де у рішенні від 16.10.2004 

Європейський суд з прав людини вказав, що саме по собі заочне провадження по 

кримінальним провадженням у принципі не суперечить положенням Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод, однак у тому випадку, якщо 

особа, яка була осуджена заочно, матиме право надалі повторно на судовий 

розгляд пред’явлених у відношенні неї обвинувачень, відповідно до яких 

необхідно дослідження як питання права, так і питання факту. 

Також слід врахувати досвід ЄСПЛ щодо «Лоуес проти Ірландії» 

01.07.1961 [55], «Неймастер проти Австрії» 27.06.1968 [57], «Мінеллі проти 

Швейцарії» 25.03.1983 [56]. 

Україна, як Держава-член Ради Європи та інші Держави-члени Ради 

Європи, які підписали ЄКпМДКВ, вважаючи, що боротьба із злочинністю, яка все 

більше стає міжнародною проблемою, вимагає використання сучасних та 

ефективних методів у міжнародному масштабі. 

Стаття 21 закріплює, що «якщо ЄКпМДКВ не передбачає іншого, 

виконання вироків, винесених за відсутності обвинуваченого, та постанов у 

кримінальних справах здійснюється за тими самими правилами, що й інших 

вироків. За винятком випадків, зазначених у п. 3 ст. 21 ЄКпМДКВ, вирок за 

відсутності обвинуваченого для ЄКпМДКВ означає будь-який вирок, винесений 

судом в Договірній Державі після кримінального провадження, на слуханнях 

якого засуджена особа не була присутня особисто. Без перешкод для п. 2 ст. 25, 

п. 2 ст. 26 та ст. 29 вироками, винесеними після слухання обвинуваченого, 

вважаються наступні: 

a) будь-який вирок, винесений за відсутності обвинуваченого, та будь-яка 

постанова у кримінальній справі, які були підтверджені чи проголошені в Державі 

винесення вироку після розгляду заперечення засудженої особи; 
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б) будь-який вирок, винесений за відсутності обвинуваченого за апеляцією, 

за умови, що апеляція на вирок суду першої інстанції була подана засудженою 

особою» [62]. 

Порядок спеціального розслідування запроваджений до осіб, які 

переховуються від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності, якщо вказана особа перебуває поза межами України. 

Доцільно застосувати законодавчі механізми та вдосконалити систему 

спеціального досудового розслідування. Хоча якщо особа переховується від 

національного переслідування, перебуває за межами України чи на окупованій 

території, навряд така особа надасть згоду на проведення заочного засудження, 

слід вказати, що така особа не погоджується не на очне, ні на заочне засудження. 

Отже, необхідно розробити механізм належного повідомлення, дотримання 

процесуальних прав особи (інститут представництва, захисту), як при очному, так 

і при заочному провадженнях. Правильний шлях - захистити у першу чергу осіб, 

які постраждали від вчинення злочинів осіб, які переховуються, захист та 

поновлення прав постраждалих. Крім того слід проводити повне дотримання усіх 

вимог закону, щоб надалі не було підстав ні в українського судочинства, ні у 

Європейського суду відмінити заочний вирок. 

З урахуванням вищевикладеного можна створити такий алгоритм 

опрацювання матеріалів СДРКП: 1) з’ясовувати поважність причин неявки 

за викликом слідчого (надати докази тяжкої хвороби, перебування у зоні 

стихійного лиха, бути затриманим, заарештованим); 2) довести, що 

підозрюваний переховується від слідчих органів з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності (можливо надати докази про те, що 

підозрюваному відомо про оголошення йому підозри, проведення СДРКП 

тощо); 3) збирати інформацію із ЗМІ, мережі Інтернет (сайти, соціальні 

мережі, месенджери, мобільні телефони), завчасно оновлювати інформацію 

про засоби зв’язку, за якими мають відбуватися виклики, тощо. 

Доцільно дотримуватися даного алгоритму дій при проведенні СДРКП 

з метою мінімізації допущення помилок при проведенні розслідування та 
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недопущення порушення прав відсутнього підозрюваного. 

Щодо прогалин при проведенні СДРКП 04.11.2016 відбулося засідання 

круглого столу на тему: «Ризики уникнення відповідальності осіб через 

недосконалість законодавчого регулювання процедури спеціального (заочного) 

досудового розслідування», «де підіймалося питання про те, що у КПК при 

проведені спеціального досудового розслідування була втрачена стаття 255 КК 

України (створення злочинної організації), а на думку Стрижевської А., і ми з 

науковцем повністю згодні, її обов’язково слід включити до можливості 

проведення спеціального досудового розслідування за вказаною статтею, тому що 

у період слідства ГП України виявила склад злочину за статтею 255 КК України у 

діяннях осіб, щодо яких проводяться на сьогоднішній день резонансні спеціальні 

досудові розслідування» [149]. «На даний час КК України доповнено ст. 255 

«Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а 

також участь у ній», ст. 2551 «Встановлення або поширення злочинного впливу», 

ст. 2552 «Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні 

(сходці)», ст. 2553 «Звернення за застосуванням злочинного впливу» [151]. 

Горбатюк С.В., начальник управління спеціальних 

розслідувань Генеральної прокуратури України (у період з 17 грудня 2014 р. - до 

23 жовтня 2019 р.), зазначив, що «станом на 04.11.2016 оголошено в розшук 

більше сімдесяти підозрюваних, у тому числі і колишній президент України 

Янукович В. Основне завдання слідчих і прокурорів - забезпечити таку якість 

розслідування, щоб кожен, хто винен у вчиненні злочину, поніс заслужене 

покарання і не міг уникнути кримінальної відповідальності. Європейське 

законодавство дозволяє використання процедури заочного засудження, але 

Конвенція з прав людини встановлює перелік обов’язкових дій для 

правоохоронних органів (гарантій захисту прав відсутнього підозрюваного), тож 

якщо ми хочемо застосовувати заочне засудження, маємо створити такі умови, 

щоб не давати жодних підстав для звинувачення нас у порушеннях прав людини, 

яку заочно осудили, та наступної можливості скасування цих рішень 

Європейським судом» [151]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
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«У СДРКП потребує врегулювання: встановлення річного терміну закону, 

що вказує на вибірковість правосуддя (ЗУ «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо удосконалення механізмів забезпечення 

завдань кримінального провадження» від 16 березня 2017 року № 1950-VIII); 

шестимісячний термін перебування у розшуку, час з якого слід його 

відраховувати, на думку Горбатюка С.В., слід відраховувати цей термін 

з 12.05.2016  відповідно до ЗУ № 1355-VIII, з дати прийняття закону; виконання 

обов’язку правоохоронних органів щодо особи, до якої застосовано заочне 

розслідування, а саме негайно поінформувати таку особу зрозумілою мовою про 

характер та причини злочину, надати час для підготовки захисту, особисто чи 

використовувати допомогу захисника, безоплатну допомогу та інше; при 

застосуванні заочного судочинства по тяжких злочинах необхідно бути дуже 

обережним, оскільки у деяких країнах покаранням за такі злочини є смертна кара, 

а в Україні довічне позбавлення волі» [151]. 

Ми погоджуємося з думкою Горбатюка С.В., що при проведенні СДРКП 

підозрюваний повинен бути негайно поінформований зрозумілою мовою про 

характер та причини злочину, у якому він підозрюється, йому повинен бути 

наданий час для підготовки захисту (особисто чи використовувати допомогу 

захисника, безоплатну допомогу та інше); при застосуванні СДРКП по тяжких 

злочинах необхідно бути дуже обережними (детально вивчені обставини, 

реалізовані усі гарантії підозрюваного, передбачені законом), тому що у деяких 

країнах покаранням за такі злочини є смертна кара, а в Україні довічне 

позбавлення волі [151]. 

Поінформованість підозрюваного про проведення щодо нього СДРКП 

являється однією з гарантій забезпечення прав відсутньої особи. 

До гарантій забезпечення прав відсутньої особи відносять: 1) наявність 

згоди (прямої чи непрямої) підозрюваного, обвинуваченого на застосування 

заочного процесу, якщо санкція інкримінованого кримінального правопорушення 

підозрюваному, обвинуваченому не передбачає покарання у вигляді довічного 

позбавлення волі; 2) участь захисника у процесі; 3) належне повідомлення 
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підозрюваного, обвинуваченого про місце і час проведення процесуальної дії по 

кримінальному провадженню відносно нього та за його участі слідчим, 

прокурором, судом; 4) заборона застосування заочного процесу щодо 

неповнолітніх; 5) право засудженої особи у заочному процесі на оскарження 

такого вироку та перегляд провадження за його участі. 

При недотриманні таких гарантій використання спеціального 

кримінального провадження може призвести до протиправного позбавлення 

майна підозрюваного, обвинуваченого без його відома, порушення права на 

справедливий суд та інших прав [109, С. 308]. 

В контексті дотримання гарантій, які забезпечують права особи, що 

ухиляється від прибуття до органів досудового розслідування, необхідно згадати 

також Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, 

відповідно до частини третьої статті 6 якої кожний обвинувачений у вчиненні 

кримінального правопорушення має щонайменше такі права: a) бути негайно і 

детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини 

обвинувачення, висунутого проти нього; б) мати час і можливості, необхідні для 

підготовки свого захисту; в) захищати себе особисто чи використовувати 

юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком 

достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – одержувати таку 

допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; г) допитувати 

свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику 

й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення; ґ) 

якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє нею, – 

одержувати безоплатну допомогу перекладача [74]. 

При здійсненні спеціального досудового розслідування існує вірогідність 

порушення цих прав. Наприклад, згідно з вимогами частини першої 

запропонованої проєктом статті 2975 КПК України, повістка про виклик 

підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування 

надсилається за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 

обов’язково публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 
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розповсюдження та на офіційних вебсайтах органів, які здійснюють досудове 

розслідування. Але якщо у цей час з особою стався нещасний випадок і їй завдано 

тяжкої травми (яка позбавляє її можливості спілкуватись), а у членів сім’ї цієї 

особи чи інших осіб, які з нею проживають, а тим паче у житлово-експлуатаційної 

організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи 

відсутні відомості про це, або у особи відсутній доступ до мережі «Internet», то в 

разі прийняття рішення про здійснення спеціального досудового розслідування 

стає очевидним порушення прав такої особи. 

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 2 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянам України, а 

також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах 

перебувають в Україні, гарантуються свобода пересування та вільний вибір місця 

проживання на її території, за винятком обмежень, які встановлені законом. В 

цьому контексті постає питання щодо забезпечення прав особи у випадку 

прийняття щодо неї рішення про спеціальне досудове розслідування (зокрема, з 

огляду на запропонований механізм вручення повісток).  

Заочне судове провадження «in absentia» щодо особи, підозрюваної, 

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення та яка у цей час 

перебуває під вартою у іншому місті, коли захиснику цієї особи не було 

повідомлено про засідання та не було надано можливості використати дієвий 

захист призначеного захисника, порушує право на справедливий судовий розгляд. 

На нашу думку, здійснення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень є винятковою процедурою спеціального 

(заочного) досудового розслідування відносно підозрюваного, який умисно 

ухиляється від правосуддя. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Зазначено, що проведення СДРКП є наслідком вибору підозрюваного 

своєї лінії захисту у формі переховування від органів правопорядку, тому 

спілкування такого підозрюваного з його адвокатом неможливе через об’єктивні 
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причини, а у разі зміни лінії поведінки підозрюваного, тобто поява його до 

органів правопорядку, суду, підозрюваний у повній мірі використає право на 

захист, спілкування з адвокатом, вибір адвоката та буде користуватися усіма 

правами, визначені у КПК України. 

2. На практиці, при направленні клопотання про призначення спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень, виникає колізія норм 

права. Так, щоб отримати дозвіл на спеціальне досудове розслідування, необхідно 

отримати дозвіл слідчого судді на тримання під вартою підозрюваного, 

обвинуваченого, однак це неможливо зробити через відсутність підозрюваного, 

обвинуваченого при розгляді клопотання про тримання під вартою, оскільки 

норми КПК передбачають обов’язкову участь підозрюваного при розгляді 

клопотання про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. 

3. Доведено, що за процедурою СДРКП прямі свідчення отримання 

повідомлення про підозру, повісток, інформації про кримінальне провадження 

щодо підозрюваної особи можуть бути відсутніми, однак сукупність непрямих 

доказів повинна вказувати на те, що факт їх отримання вельми вірогідний, та 

вжиті усі можливі заходи щодо такого інформування, а особа своїми умисними 

діями ухиляється від отримання цих відомостей. 

4. Запропоновано при проведенні СДРКП та відправленні повісток та 

повідомлень, у разі сплати їх слідчими за власні кошти, надавати 100% 

компенсацію при наявності квитанцій про таку сплату, за рахунок коштів, 

передбачених відомствами, у яких вони працюють, що повинно бути визначено  

відповідними відомчими наказами. 

5. Аргументовано, що потенціал сучасної нормативної моделі 

розглядуваної процедури СДРКП суттєво знижений незавершеністю правового 

регулювання, його поліджерельністю, відсутністю системності і 

взаємоузгодженості положень, що значно знижує якість правового регулювання і, 

як наслідок, ефективність розслідування кримінальних правопорушень. В 

сучасних умовах пріоритетним правотворчим напрямом кримінальної 

процесуальної політики слід визнати створення ефективної нормативної моделі 
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СДРКП шляхом вдосконалення чинних норм та розробки нових, спрямованих на 

повноту нормативного регулювання. З цією метою запропоновано: 

- внести зміни до ч. 2 ст. 184 КПК України та викласти її у такій редакції: 

«Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не 

пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання. У разі ухилення 

підозрюваного від правоохоронних органів копія клопотання та матеріалів, якими 

обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надсилаються 

поштою за останнім відомим місцем проживання підозрюваного, публікуєтюся в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних вебсайтах, у спеціальних офіційних виданнях органів, що здійснюють 

досудове розслідування, надсилаються на електронні сайти, соціальні мережі, 

месенджери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими користується 

підозрюваний»; 

- ч. 1 ст. 2975 КПК України  викласти  у наступній редакції: «Повістки про 

виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування 

надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 

обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних вебсайтах, у спеціальних офіційних виданнях 

органів, що здійснюють досудове розслідування, надсилаються на електронні 

сайти, соціальні мережі, меседнжери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими 

користується підозрюваний. З моменту опублікування повістки про виклик у 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 

підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом»; 

- із п.п. 2 п. 201 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України необхідно 

вилучити термін шість місяців переховування від органів слідства та суду осіб, які 

вчинили злочин, для усунення двоякого тлумачення, та викласти його у такій 

редакції: «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених 

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - 
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п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 

446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування 

щодо інших злочинів не допускається». 

9. Запропоновано створити такий алгоритм належного повідомлення особи 

про проведення СДРКП: 1) з’ясовувати поважність причин неявки за викликом 

слідчого (надати докази тяжкої хвороби, перебування у зоні стихійного лиха, бути 

затриманим, заарештованим); 2) довести, що підозрюваний переховується від 

слідчих органів з метою ухилення від кримінальної відповідальності (можливо 

надати докази про те, що підозрюваному відомо про оголошення йому підозри, 

проведення СДРКП тощо); 3) збирати інформацію із ЗМІ, мережі Інтернет (сайти, 

соціальні мережі, месенджери, мобільні телефони), завчасно оновлювати 

інформацію про засоби зв’язку, за якими мають відбуватися виклики, тощо. 

10. Надано авторське визначення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень як процедури кримінального процесуального 

права, яка передбачає проведення досудового розслідування за окремими 

категоріями кримінальних правопорушень при ухиленні від явки на виклик 

слідчого, прокурора підозрюваного з дотриманням процесуальних гарантій 

останнього та виконанням завданнь кримінального провадження. 
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РОЗДІЛ 3. ПРИЙНЯТТЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ РІШЕНЬ ТА ПРАВОВІ 

НАСЛІДКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

3.1. Рішення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень 

Діяльність органів досудового розслідування по розслідуванню 

кримінальних правопорушень можливо визначити як послідовний процес 

формування, прийняття та реалізації різних рішень. 

Процес прийняття рішень є цілісною системою, яка має свою логіку 

розвитку та закономірності. 

Незважаючи на надзвичайно широке вживання терміну «рішення», серед 

науковців немає чіткого і однозначного його тлумачення. За загальним змістом 

«рішення» - це розумовий процес з'ясування особливостей існуючої ситуації, 

виявлення в ній проблеми, постановки мети, визначення шляхів і засобів її 

досягнення. Цей процес закінчується прийняттям процесуального акта [150]. 

В юридичній літературі процесуальні рішення традиційно визначаються як 

акти, що містять відповіді на правові запитання, які постають у ході 

кримінального провадження. Михайленко О.Р. зазначає, що кримінально-

процесуальним рішенням є правовий акт особи, яка на законних підставах бере 

участь у кримінальному судочинстві (втілений у процесуальну форму), 

закріплений у певному процесуальному документі, який спрямований на 

виконання завдань кримінального судочинства, охорону прав і законних інтересів 

фізичних і юридичних осіб [150, С. 18]. 

Акцентуючи увагу на специфічному правовому характері та меті 

кримінального процесуального рішення, Глинська Н.В. визначає його як 

виражений у встановленій законом формі індивідуальний правозастосовний акт, у 

якому компетентні державні органи і посадові особи в установленому законом 

порядку з метою виконання правових і кримінологічних завдань кримінального 

судочинства надають відповіді на питання, що виникли у справі, і виражають 

владне волевиявлення про дії або бездіяльність, що випливають з установлених на 
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момент винесення рішення фактичних обставин справи і приписів чинного 

законодавства [118, С. 181 - 183]. 

Слід підтримати визначення поняття процесуального рішення, яке 

наводить Ломідзе А.Б. На його думку, таке рішення являє собою необхідний 

елемент процесуальної діяльності слідчого, зміст якого полягає у виборі з 

визначених законом альтернативних цілей і засобів тих, які випливають з 

установлених на момент прийняття рішення фактичних даних, що виражає владне 

веління слідчого, направлене на здійснення завдань розслідування та якому 

надано форму правового акта [143, С. 65]. 

Лупінська П.А., розкриваючи сутність рішень, визначає їх як правові акти, 

які мають установлену законом процесуальну форму, у яких слідчий, прокурор, 

суддя або суд, у межах своєї компетенції, у встановленому законом порядку 

дають відповіді на запитання, які постають у справі, і містять владне 

волевиявлення про дії, що випливають з установлених обставин і приписів закону, 

та направлені на виконання завдань кримінального судочинства [210, С. 98]. 

Ще більш детально визначає характерні риси процесуальних рішень 

Муравін О.Б., який вважає, що вони: 

1) є правовим висновком із конкретного питання, яке виникло в ході 

розслідування;  

2) є індивідуальними актами правозастосування;  

3) є юридичними фактами, які породжують виникнення, зміну або 

припинення кримінальних процесуальних відносин;  

4) реалізують процесуальні повноваження слідчого й здійснювані ним 

функції; 

5) виражають внутрішнє переконання слідчого в його правомірності, 

своєчасності й вірогідності; 

6) мають властивості законності, обґрунтованості, вмотивованості та 

справедливості [211, С. 43]. 

На думку Берназа В.Д. та Смокова С.М., процесуальні рішення посадових 

осіб органів досудового розслідування (слідчого, прокурора) – це правові акти, у 
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яких у межах своєї компетенції та встановленому законом порядку з метою 

досягнення завдань кримінального провадження та у відповідності до ситуації, що 

склалась посадові особи, висловлюють публічно-владне веління, висновки по 

кримінальним провадженням. 

Ми повністю погоджуємося с думкою шановного Берназа В.Д. 

При проведенні спеціального досудового розслідування можуть бути 

прийняті наступні рішення:  

1) спеціальне (заочне) повідомлення про підозру; 

2) виклик підозрюваного для проведення процесуальних дій; 

3) оголошення у державний розшук підозрюваного; 

4) оголошення у міжнародний розшук підозрюваного; 

5) клопотання про проведення спеціального досудового розслідування; 

6) прийняття рішення слідчим суддею про дозвіл (відмову) проведення 

спеціального досудового розслідування. 

Розглянемо деякі з них, які відрізняються специфікою спеціального 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. 

Здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень визначено у чинному КПК України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 2971 КПК України правовими підставами здійснення 

СДРКП є: 

1) у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 

109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, ч. 2 - 5 статті 191 (у випадку 

зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 

255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 

368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 

446, 447 КК України; 

2) повідомлення про підозру особі у даному провадженні; 

3) переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності; 

4) оголошення підозрюваного у міждержавний та/або міжнародний 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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розшук. 

Здійснення СДРКП за відсутності хоча б однієї з вищеперерахованих 

підстав неможливе. 

Спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінальних правопорушень 

є диференційованою формою досудового розслідування. Особливий порядок не 

відміняє загальний – вони співіснують одночасно, по суті пов’язані, де загальний 

доповнює спеціальний. Спеціальні норми права вписуються в загальну форму 

кримінального провадження, використовуються лише за умови виникнення 

підстав для їх застосування. 

Нормативне закріплення в національному законодавстві спеціального 

досудового (заочного) розслідування кримінальних правопорушень загалом не 

суперечить існуючим на сьогодні міжнародно-правовим документам 

універсального та регіонального характеру, а також прецедентній практиці ЄСПЛ. 

Сучасна нормативна модель СДРКП потребує суттєвого доопрацювання, 

яке належить спрямувати на: а) повноту нормативного врегулювання; 

б) приведення окремих положень у відповідність з Конституцією України; 

в) усунення суперечностей, асиметричності нормативного забезпечення, 

невиправданої термінологічної полісемії, а також забезпечення єдності 

нормативного регулювання на рівні КПК. Складність окресленого завдання 

значною мірою зумовлюється неможливістю застосування екстраполятивного 

підходу, адже запозичення вітчизняного історичного досвіду виключається у 

зв’язку з його неефективністю, фрагментарністю й невідповідністю сучасним 

уявленням про права людини й демократичну, соціальну, правову державу. На 

сьогодні формування нормативної моделі СДРКП має спиратися на існуючі 

сучасні національні надбання в законотворчій, правозастосовній, науковій сферах, 

а також враховувати позитивний зарубіжний досвід. 

Повідомлення про підозру (заочно, дистанційно) – це процесуальне 

рішення, яке приймає прокурор або слідчий за погодженням з прокурором до 

закінчення розслідування у кримінальному провадженні, на підставі доказів, 

зібраних у ході проведення досудового розслідування, яке вручається дистанційно 
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та оприлюднюється у визначеному законом порядку, після чого визначена особа 

набуває статусу підозрюваного. 

Повідомлення про підозру при спеціальному досудовому розслідуванні 

кримінальних правопорушень відповідно до ч. 1 ст. 278, 111, 135 КПК України, 

надсилається поштою для вручення за останнім відомим місцем мешкання, 

реєстрації, у день складання, публікується у ЗМІ, на офіційному вебсайті 

правоохоронного органу (Генеральної прокуратури), який проводить досудове 

розслідування, копія вручається захиснику, обраному на власний розсуд 

підозрюваного ,чи у разі відсутності такого, визначеному з безоплатної вторинної 

правової допомоги захиснику. 

Особа, до якої застосована процедура спеціального досудового (заочного) 

розслідування, повинна мати мінімальні права: 

- справа жодної особи не може бути розглянута, якщо до цього вона 

ефективно протягом часу з’являлася до суду та підготувала свій захист, не була 

сповіщена повістками, якщо тільки не буде встановлено, що вона навмисно 

прагнула уникнути правосуддя; 

- повістки повинні вказувати на наслідки неявки підозрюваного на 

розгляд; 

- коли правоохоронний орган, який проводить розслідування, 

встановить, що підозрюваному, який не являється на процесуальні дії, була 

вручена повістка, то такий правоохоронний орган повинен відкласти 

процесуальну дію, якщо вважатиме, що особиста присутність підозрюваного 

являється обов’язковою чи якщо є підстави вважати, що у підозрюваного 

виникли перепони для явки; 

- процесуальні дії по кримінальному провадженню щодо 

підозрюваного не повинні проводитися за його відсутності, якщо можливо та 

бажано перенести проведення процесуальних дій на територію іншої держави чи 

звернутися з запитом про видачу; 
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- коли процесуальні дії проводяться за відсутності підозрюваного, 

докази повинні збиратися загальними способами, а захист повинен мати право 

втручатися у цей процес; 

- процесуальні рішення, прийняті за відсутності підозрюваного, 

повинні бути доведені до його відома у відповідності з правилами вручення 

повісток для явки за викликом, та період часу для оскарження не повинен 

починатися раніше ніж особа, щодо якої прийнято рішення, не отримає 

ефективного повідомлення про його прийняття, якщо тільки не було встановлено, 

що вона навмисно прагнула уникнути правосуддя; 

- кожен, відносно кого проводяться процесуальні дії за його 

відсутності, повинен мати можливість оскаржити такі дії будь-якими доступними 

йому засобами, якби він був присутній; 

- особа, щодо якої проведено процесуальні дії у кримінальному 

провадженні за її відсутності і якій не було вручено повістку в належній формі, 

повинна мати правовий засіб захисту, що дозволяє їй анулювати такі дії та 

прийняті рішення; 

- особа, щодо якої проведені процесуальні дії та прийняті рішення за її 

відсутності, але якій повістка була належним чином вручена, має право на 

повторний розгляд у звичайному порядку, якщо ця особа може довести, що її 

відсутність і факт того, що вона не могла поінформувати правоохоронні органи у 

кримінальному провадженні, були викликані обставинами, які перебувають за 

межами її контролю. 

Виклик підозрюваного для проведення процесуальних дій відбувається 

шляхом надсилання повісток та повідомлень поштою для вручення за останнім 

відомим місцем мешкання, реєстрації, у день складання, публікується в ЗМІ, на 

офіційному вебсайті правоохоронного органу (Генеральної прокуратури), який 

проводить досудове розслідування, копія вручається захиснику. 

Повідомлення про кримінальне переслідування, кримінальне провадження 

щодо підозрюваного здійснюється шляхом розсилання системи викликів, 

повідомлень за місцем останнього відомого мешкання підозрюваного, публікації 
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на вебсайті державних органі, у ЗМІ, офіційних друкованих та електронних 

виданнях, розсилки у соціальних мережах, месенджерах, на відомі засоби зв’язку 

з підозрюваним. 

Поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) затримання, 

тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи 

пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини 

непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні 

обставини); 4) відсутність особи за місцем проживання протягом тривалого часу 

внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в 

закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови 

неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів 

сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне 

одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно 

унеможливлюють з’явлення особи на виклик. 

У спеціальному досудовому (заочному) розслідуванні кримінальних 

правопорушень для вирішення проблеми порядку законного інформування про 

існування нагальної потреби з’явитися до органів слідства тій особі, у відношенні 

якої складено підозру про вчинення злочину, чи якій оголошено про таку підозру 

та яка переховується у недоступних місцях для слідства, доцільно передбачити у 

чинному КПК України положення про те, що повістка такій особі надсилається за 

останнім відомим місцем її проживання (перебування) та публікується в 

офіційних друкованих виданнях: «Голос України», «Урядовий кур’єр» та на 

офіційному вебсайті органу, що здійснює досудове розслідування, також 

оголошується на каналах радіомовлення і телебачення. 

Оголошення у державний розшук підозрюваного відбувається за 

загальними правилами, відповідно до ст. 281 КПК України. 

Проблемою для здійснення «in absentia» в Україні є: підстави для початку 

здійснення СДРКП та обов’язковою умовою оголошення у міждержавний або 

міжнародний розшук (так, у період з 2016 до 2018 року діяли перехідні 

положення, які дозволяли не виконувати умову оголошення у міждержавний або 
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міжнародний розшук, оскільки діяла альтернативна умова про знаходження особи 

на тимчасово непідконтрольній території або за межами території України), ця 

умова фактично не може бути виконана, тому що з 2016 року було зрозуміло, що 

Інтерпол не приймає постанови про оголошення у міжнародний розшук осіб, що 

причетні до конфлікту на Донбасі, у зв’язку з регламентом Інтерполу (на їх 

думку) такі провадження відносяться до політичних справ. 

Оголошення у міжнародний розшук підозрюваного. 

Використовуючи систему міжнародного розшуку в межах Інтерполу, 

правоохоронні органи України мають можливість: 1) одержати інформацію про 

місцеперебування за кордоном та рід занять розшукуваних осіб: підозрюваних у 

вчиненні злочинів, звинувачуваних, засуджених, які ухиляються від кримінальної 

відповідальності чи відбування покарання з подальшою їх екстрадицією 

(видачею); 2) встановити контроль за діяльністю та  пересуванням осіб, які 

переховуються від правоохоронних органів за межами України; 3) встановити 

місцезнаходження особи, яка виїхала за кордон і пропала безвісти; 

4) ідентифікувати особу; 5) ідентифікувати невідомих хворих; 6) ідентифікувати 

невпізнані трупи. 

Міжнародному розшукові з ініціативи правоохоронних органів України 

підлягають особи, які виїхали за межі України і ухиляються  від кримінальної 

відповідальності та відбуття покарання за злочини, за які згідно з чинним 

законодавством або судовим вироком, що набув законної  сили, передбачене 

(призначене) покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше шести 

місяців. 

Підставою для міжнародного розшуку громадян України є запит 

правоохоронного органу, надісланий до НЦБ. У запиті повинна бути викладена 

повна та об'єктивна інформація про події, факти щодо розшукуваних осіб, а саме: 

1. Номер кримінальної справи, ким та коли вона порушена, прізвище 

слідчого, який провадить розслідування, його контактний телефон. 
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2. Номер, дата заведення оперативно-розшукової справи категорії 

«Розшук», прізвище та контактний телефон працівника, який здійснює 

провадження у справі. 

3. Обставини вчиненого злочину (злочинів) - місце, час, спосіб, юридична 

кваліфікація діянь, інші причетні до злочинів особи тощо. 

4. Усі відомі прізвища, імена, по батькові розшукуваного кирилицею та в 

латинській транскрипції. 

5. За можливості, відомості про обох батьків. 

6. Повна дата і місце народження розшукуваної особи. 

7. Громадянство, національність. 

8. Номери національного та закордонного паспортів, дати їх видачі, 

органи, які видавали паспорти. 

9. Прізвиська розшукуваного, під якими він може бути відомим у 

злочинному середовищі. 

10. Прикмети загальні (зріст, будова тіла, колір волосся, очей тощо) та 

особливі (шрами, татуювання, відсутність органів, окуляри тощо). 

11. Функціональні ознаки (особливості ходи, заїкання, звички тощо). 

12. Дві фотокартки (якщо можливо, анфас та в профіль) із зазначенням 

дати фотографування та виготовлення фотокарток. 

13. За наявності дві дактокарти. 

14. Відомості про наявність у розшукуваного зброї, чи може він становити 

загрозу для оточуючих як психічно хворий, наркоман, інфекційно хворий, 

схильний до жорстокості тощо. 

15. Професії, якими видами діяльності може займатися. 

16. Мови, якими володіє. 

17. В яких країнах і за якими адресами може перебувати, з ким може 

контактувати в країні перебування. 

18. Який запобіжний захід обраний стосовно розшукуваної особи. Якщо є 

санкція на тримання цієї особи під вартою, ким і коли вона видана. 



138 

У разі розшуку підозрюваної, обвинуваченої або засудженої особи, яка 

переховується за кордоном, у запиті додатково відтворюються такі позиції: номер 

кримінальної справи, дата її порушення, назва органу, який провадить 

розслідування чи розшук такої особи, номер та текст статті КК України, із 

зазначенням передбаченої нею міри покарання, а також стислий виклад вчиненого 

розшукуваною особою протиправного діяння; 

Заходи, які з точки зору ініціатора розшуку доцільно вжити щодо 

розшукуваної особи у разі виявлення її на території іноземної держави. Такими 

заходами, як правило, можуть бути: 

а) встановлення контролю за пересуванням розшукуваної особи (у цьому 

випадку від закордонних партнерів може бути одержана інформація про 

місцеперебування розшукуваного, маршрути переміщення, контакти, виїзд за 

межі тієї чи іншої країни тощо); 

б) затримання та арешт розшукуваної особи з наступною її екстрадицією (у 

цьому разі ініціатор розшуку в запиті до НЦБ гарантує, що при затриманні та 

арешті розшукуваної особи на території іншої держави до її компетентних органів 

буде обов'язково надіслано клопотання про екстрадицію цієї особи, якщо країна, 

де вірогідно може перебувати розшукувана особа, невідома, то в запиті 

гарантується звернення з клопотанням про екстрадицію до будь-якої країни або 

вказується коло чи конкретний перелік країн, яким обмежується гарантоване 

звернення з клопотанням  про екстрадицію). 

Після одержання даних про місцеперебування розшукуваної особи за 

кордоном НЦБ: 

1. Доводить одержану інформацію до відома ініціатора розшуку. 

2. Повідомляє Генеральну прокуратуру України, а також прокуратуру 

Автономної Республіки Крим, міст Києва, Севастополя чи відповідної області 

(якщо  кримінальна справа щодо розшукуваної особи знаходиться в провадженні 

слідчих прокуратури), Головне слідче управління МВС України (якщо 

розслідування в кримінальній справі провадять слідчі органів внутрішніх справ) 
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або ГУКР МВС України (в разі розшуку засудженої особи) чи інші правоохоронні 

органи або їх структурні підрозділи за підслідністю. 

Якщо наявна інформація про перебування відсутнього підозрюваного поза 

межами України, наявні підстави для оголошення такого підозрюваного у 

міжнародний розшук. 

Алгоритм оголошення у міжнародний розшук: 

1) винесення постанови про оголошення у міжнародний розшук; 

2) звернення до Національного центрального бюро Інтерполу із запитом 

про встановлення місцезнаходження особи («синя картка»); 

3) у разі відповідності вимогам Національне центральне бюро Інтерполу 

направляє даний запит до Генерального секретаріату Інтерполу (Франція, м. Ліон) 

для подальшого розгляду; 

4) у випадку задоволення даного запиту, Генеральний секретаріат 

Інтерполу направляє його до виконання; 

5) якщо місцезнаходження особи за «синьою карткою» встановлено, 

Генеральний секретаріат Інтерполу надсилає відповідну інформацію до 

правоохоронних органів України; 

6) даний правоохоронний орган України звертається до Офісу 

Генерального прокурора про вручення компетентним органом відповідної 

держави, де виявлений даний підозрюваний, йому повідомлення про підозру, 

постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

обвинувального акту, пам’яток про процесуальні права та обов’язки та інші 

необхідні документи. 

Оголошення у міждержавний розшук підозрюваного. Міждержавний 

розшук осіб – це комплекс оперативно-розшукових, пошукових, інформаційно-

аналітичних та інших заходів, які спрямовані на виявлення, затримання і взяття 

під варту з метою видачі чи здійснення кримінального переслідування осіб, які 

переховуються від органів дізнання, слідства чи суду та ухиляються від 

відбування кримінального покарання; встановлення місця знаходження осіб, які 

ухиляються від виконання рішення судів за позовами; встановлення місця 
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знаходження осіб, які зникли безвісті чи втратили зв’язок з родичами; 

встановлення особи людини, яка не здатна повідомити про себе установчі дані; 

встановлення особи людини за невпізнаним трупом, а також надання інформації 

щодо всіх категорій осіб, які розшукуються чи встановлюються і знаходяться за 

межами держави-ініціатора розшуку, але на територіях Сторін (пункт «б» частини 

першої статті 1 Договору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав 

про міждержавний розшук осіб). Можливість здійснення міждержавного розшуку 

осіб передбачена також статтею 6 Конвенції Співдружності Незалежних Держав 

про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах. В такому розшуку беруть участь правоохоронні органи кількох країн. 

При цьому пошукові заходи проводяться поліцією лише в межах державних 

кордонів своєї країни, з дотриманням національних законів та відомчих 

інструкцій [143]. 

Оголошення у міжнародний розшук підозрюваного відбувається таким 

чином: до Укрбюро Інтерполу направляються процесуальні матеріали стосовно 

підозрюваного для відповідного розгляду, офіс з юридичних питань Генерального 

секретаріату Інтерполу приймає рішення щодо публікації червоних повідомлень 

та циркулярних розшукових повідомлень (задовольняє чи відмовляє у 

задоволенні), найчастіше відмовляє, посилаючись на політичний характер 

переслідування. 

Сьогодні існують різні погляди на питання, з якого моменту вважати особу 

оголошеною в міжнародний розшук. Можливо визначити оголошення особи в 

міжнародний розшук як форму міжнародного співробітництва, і не можна 

ототожнювати національний розшук з міждержавним та міжнародним. 

Необхідно пристосувати національне законодавство до правил Інтерполу, 

змінивши механізм обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

щодо особи, яка оголошена в міжнародний розшук. Адже нині на практиці 

складається така ситуація, що для публікації стосовно особи «червоної картки» 

потрібна ухвала слідчого судді про обрання щодо цієї особи запобіжного заходу у 

вигляді тримання під вартою. Водночас для розгляду клопотання про обрання 
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такого запобіжного заходу необхідні докази оголошення особи в міжнародний 

розшук – тобто публікація «червоної картки». 

У КПК України відсутня чітка регламентація визначення міжнародного 

розшуку та міждержавного розшуку. Міжнародний розшук вважають таким, який 

здійснюється за механізмами Інтерполу, а міждержавний – відповідно до угод 

двосторонніх чи багатосторонніх між державами щодо взаємодії у питаннях 

притягнення осіб до кримінальної відповідальності, наприклад, угоди про правову 

допомогу у кримінальних справах. 

Механізми міждержавного розшуку бувають не ефективними, особливо 

коли розшук стосується осіб, вчинені злочини яких стосуються збройних 

конфліктів на Донбасі, і вірогідно місцезнаходження таких осіб є територія 

Російської Федерації, оскільки остання не зацікавлена у проведенні ефективного 

розшуку таких осіб. 

Можливість здійснення спеціального досудового розслідування на 

сьогоднішній день практично заблокована. У зв’язку з проблемою наявності 

умови про оголошення у міжнародний розшук чи міждержавний розшук, 

вірогідно доцільним було б у КПК України обмежитись положенням оголошення 

у розшук (державний). 

Так, у 2019 році по кримінальним провадженням, які зупинені, 

підозрюваних оголошено у розшук - 1509 осіб, відповідно до відомостей ГП 

України. 

Направлення клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою (без участі підозрюваного). 

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може 

розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 

вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, 

обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, 

передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, 

обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після 

затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу її доставки до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?new=1&find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA+#n1723
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?new=1&find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA+#w1_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?new=1&find=1&text=%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA+#w2_60


142 

місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, 

обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, 

про що постановляє ухвалу. 

Залучення захисника для проведення окремих слідчих дій відбувається за 

загальними правилами (захисник обраний підозрюваним, чи захисник наданий 

державою). 

Направлення клопотання про проведення спеціального досудового 

розслідування (без участі підозрюваного). 

З клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до 

слідчого судді має право звернутися прокурор або слідчий за погодженням з 

прокурором. 

У клопотанні зазначаються: 

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

яким подається клопотання; 

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні 

кримінального правопорушення, і посилання на обставини; 

4) відомості щодо оголошення особи у міждержавний та/або міжнародний 

розшук; 

5) виклад обставин про те, що підозрюваний переховується від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності; 

6) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати 

під час розгляду клопотання. 

Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування 

розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до 

суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника. 

Якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя 

зобов’язаний вжити необхідних заходів для залучення захисника. 
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Прийняття рішення слідчим суддею про дозвіл (відмову) проведення 

спеціального досудового розслідування (без участі підозрюваного). 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням 

сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення 

питання про здійснення спеціального досудового розслідування. 

Якщо дозвіл надано, досудове розслідування відбувається за процедурою 

СДРКП, якщо відмовлено - кримінальне провадження зупиняється, та дана ухвала 

оскарженню не підлягає. 

Відомості щодо підозрюваних, стосовно яких слідчим суддею 

постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після постановлення ухвали, вносяться до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Відповідно до ст. 2974 КПК України, «слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, 

якщо прокурор, слідчий не доведе, що підозрюваний переховується від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Під час вирішення 

питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя 

зобов’язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи, щодо якої 

подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення» [76]. 

За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в 

якій зазначає мотиви задоволення або відмови у задоволенні клопотання про 

здійснення спеціального досудового розслідування. 

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може 

бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого 

провадження в суді. 

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального 

досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні 

не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що 
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підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 

кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

Можливе завершення спеціального (заочного) досудового розслідування у 

зв’язку з появою підозрюваного. 

Відповідно до ч. 5 ст. 2974 КПК України, якщо підозрюваний, стосовно 

якого слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального 

досудового розслідування, затриманий або добровільно з’явився до органу 

досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо нього 

здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України. 

Після проведення СДРКП можуть бути прийняті рішення судом по 

провадженню: 1) вирок, тобто доведено, що: вчинено кримінальне 

правопорушення, в якому обвинувачується особа; кримінальне правопорушення 

вчинене обвинуваченим; в діянні обвинуваченого є склад кримінального 

правопорушення; виправдувальний вирок, тобто не доведено вищезазначені 

обставини, також при встановленні судом підстав для закриття кримінального 

провадження, а саме: встановлена відсутність події кримінального 

правопорушення (п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК); встановлена відсутність в діянні складу 

кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК). 

На нашу думку, для подолання негативних тенденцій до зростання рівня 

злочинності доцільно вводити нові механізми впливу на правопорушників, 

наприклад, одним з таких механізмів є спеціальне досудове розслідування 

кримінальних правопорушень, оскільки безкарність злочинців спонукає їх до 

вчинення нових злочинів, звикання до злочинної поведінки. Умисно 

переховуючись, такі особи намагаються втекти від кримінальної відповідальності. 

Позитивним моментом здійснення СДРКП є процесуальна економія, що 

виражається у спрощенні та прискоренні процесуального судочинства. Здійснення 

такого провадження з дотриманням гарантій забезпечення прав особи, 

передбачених ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

позитивно сприймається Європейським судом з прав людини. Тому його 



145 

прихильники (Маленко О.В., Маляренко В.Т., Матвієвська Г.В., Шаренко С.Л.) 

аргументовано доводять, що в Україні заочне кримінальне провадження не лише 

повинно існувати, а й має перспективи свого розвитку, оскільки є практична 

необхідність у його поширенні за певних умов на більш значну кількість осіб і 

кримінальних правопорушень. 

З вищевказаного вбачається, що на сьогоднішній день практичні 

працівники мають значні труднощі при використанні процедури СДРКП у зв’язку 

з великою кількість прогалин, протиріч, якими захисники користуються та 

відміняють ухвалені вироки за процедурою СДРКП та спеціального судового 

розгляду. 

Однак, на нашу думку, дані ризики можливо максимально мінімізувати, 

якщо долучити до єдиного державного електронного реєстру (наприклад 

«Цифрова держава «Дія») систему сповіщення для кримінальних проваджень 

(електронні повістки, виклики, електронне повідомлення про підозру, пам’ятка 

про права та обов’язки, посилання на сайти правоохоронних органів та суду). 

 

3.2. Правові наслідки проведення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень 

Наслідками спеціального досудового (заочного) розслідування 

кримінальних правопорушень є: 

1. Передання матеріалів кримінального провадження з обвинувальним 

актом до суду. 

2. Зупинення кримінального провадження. 

3. Закриття кримінального провадження. 

4. Завершення спеціального (заочного) досудового розслідування у 

зв’язку з появою підозрюваного. 

Дотримання правової процедури під час закінчення досудового 

розслідування є однією з основних гарантій захисту прав та законних інтересів 

учасників кримінального провадження. Такий захист має відбуватися шляхом 

http://library.nlu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A1.%20%D0%9B.$%3C.%3E%29


146 

чіткого виконання уповноваженими органами та посадовими особами своїх 

обов’язків [194, С. 13]. 

Гарантії судового контролю та забезпечення прав осіб, які притягуються до 

відповідальності, залишаються незмінними та обов’язковими для виконання 

навіть при спеціальному досудовому розслідуванні. 

Міжнародні стандарти майже не приділяють уваги врегулюванню заочного 

досудового розслідування кримінальних правопорушень. Міжнародними актами 

заочне розслідування та заочний судовий розгляд нормативно визначені на стадії 

судового розгляду. 

Так, Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних 

вироків 1970 року, ратифікована Україною 26.09.2002, застосовується до вироків, 

винесених у відсутності обвинуваченого без будь-яких застережень щодо 

тяжкості злочину. 

Тобто застосування спеціального досудового розслідування до злочинів 

тяжких та особливо тяжких не є порушенням вказаної Конвенції та вимоги про 

заборони заочного вироку щодо тяжких та особливо тяжких злочинів немає. 

Стаття 21 ЄКпМДКВ передбачає, що «вирок у відсутності обвинуваченого 

означає будь-який вирок, винесений судом після кримінального провадження, на 

слуханнях якого засуджена особа не була присутня» [48]. 

Міжнародні стандарти визначають мінімальний перелік гарантій для 

підозрюваного, які слід виконувати при проведенні СДРКП. 

Стаття 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 

закріплює: 

«Всі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен має право при 

розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, пред’явленого йому, або при 

визначенні його права та обов’язків у будь-якому процесі на справедливий і 

публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, 

створеним на підставі закону» [130]. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/995_043
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«Кожен має право при розгляді будь-якого пред’явленого йому 

кримінального обвинувачення як мінімум на такі гарантії на основі цілковитої 

рівності: 

а) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє, про 

характер і підставу пред’явленого йому обвинувачення; 

б) мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту і 

спілкуватися з обраним самим ним захисником; 

в) бути осудженим без невиправданої затримки; 

г) бути осудженим в його присутності і захищати себе особисто або за 

посередництвом обраного ним захисника; якщо він не має захисника, бути 

повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника в будь-якому 

разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому 

такому випадку, коли у нього немає достатньо коштів для оплати цього 

захисника; 

ґ) допитувати свідків, які дають проти нього показання, або мати право на 

те, щоб цих свідків було допитано, і мати право на виклик і допит його свідків на 

тих самих умовах, які існують для свідків, що дають показання проти нього; 

д) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо він не розуміє 

мови, використовуваної в суді, або не говорить цією мовою; 

е) не бути приневоленим до давання свідчень проти самого себе чи до 

визнання себе винним» [130]. 

«Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на те, щоб його 

засудження і вирок були переглянуті вищою судовою інстанцією згідно з 

законом» [130]. 

«Коли будь-яку особу остаточним рішенням було засуджено за 

кримінальний злочин і коли винесений їй вирок був потім скасований або їй було 

даровано помилування на тій підставі, що якась нова чи нововиявлена обставина 

незаперечно доводить наявність судової помилки, то ця особа, котра зазнала 

покарання в результаті такого засудження, одержує компенсацію згідно з 
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законом, коли не буде доведено, що зазначена невідома обставина не була свого 

часу виявлена виключно або частково з її вини. 

Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за злочин, за який 

він уже був остаточно засуджений або виправданий відповідно до закону і 

кримінально-процесуального права кожної країни» [130]. 

Генеральним наслідком проведення СДРКП є притягнення до 

кримінальної відповідальності винної особи (направлення кримінального 

провадження, за процедурою спеціального досудового розслідування, до суду з 

обвинувальним актом, спеціальний судовий розгляд, спеціальний обвинувальний 

вирок, виконання спеціального обвинувального вироку). 

У чинному КПК не передбачено спеціальної процедури закінчення 

досудового розслідування при проведенні СДРКП, за загальними положеннями 

відповідно до гл. 24 КПК України. 

Особа, яку притягують до кримінальної відповідальності, має право на 

розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк або на його 

припинення шляхом закриття провадження. 

Прокурор зобов’язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про 

підозру здійснити одну з таких дій: 

1) закрити кримінальне провадження; 

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про 

застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. 

Відомості про закінчення досудового розслідування вносяться прокурором 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Обвинувальний акт складається слідчим, після чого затверджується 

прокурором. Обвинувальний акт може бути складений прокурором, зокрема, 

якщо він не погодиться з обвинувальним актом, що був складений слідчим. 

Обвинувальний акт має містити такі відомості: 
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1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім’я, по батькові, 

дату та місце народження, місце проживання, громадянство); 

3) анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім’я, по батькові, дату 

та місце народження, місце проживання, громадянство); 

4) прізвище, ім’я, по батькові та займану посаду слідчого, прокурора; 

5) виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які 

прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального 

правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність та формулювання 

обвинувачення; 

6) обставини, які обтяжують чи пом’якшують покарання; 

7) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 

8) розмір витрат на залучення експерта (у разі проведення експертизи під 

час досудового розслідування); 

9) дату та місце його складення та затвердження. 

Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, який його 

затвердив, або лише прокурором, якщо він склав його самостійно. 

До обвинувального акта додається: 

1) реєстр матеріалів досудового розслідування; 

2) цивільний позов, якщо він був пред’явлений під час досудового 

розслідування; 

3) розписка або інший документ, що підтверджує отримання цивільним 

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

досудового розслідування не до підозрюваного. 

Надання суду інших документів до початку судового розгляду 

забороняється. 

Водночас, завершуючи спеціальне досудове розслідування направленням 

обвинувального акта до суду, прокурор звільняється від обов’язку надати їх копію 
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та копію реєстру матеріалів досудового розслідування та цивільного позову, якщо 

він був пред’явлений під час досудового розслідування, підозрюваному під 

розписку. Ці копії під розписку надаються лише захиснику (п. 3 ч. 4 ст. 291, ч. 1 

ст. 293 КПК України). 

Пропонуємо розглянути наслідки проведення на практиці застосування 

процедури СДРКП у кримінальних провадженнях № 42015050000000259 від 

15.06.2015, та № 42014000000000071 від 07.03.2014. 

Кримінальне провадження № 42015050000000259 від 15.06.2015 (справа 

№ 225/6385/15-к) щодо участі у терористичній організації Дикого О. (ст. 2583 КК 

України) проводилося за процедурою СДРКП, за умисної відсутності Дикого О. У 

подальшому матеріали кримінального провадження № 42015050000000259 

направлено з обвинувальним актом до Дзержинського міського районного суду 

Донецької області, який у ході спеціального судового розгляду за умисної 

відсутності Дикого О. колегіально постановив 06.06.2017 обвинувальний вирок, 

яким Дикого О. визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, та призначено йому покарання за 

ч. 1 ст. 2583 КК України у виді 12 (дванадцяти) років позбавлення волі з 

конфіскацією всього належного йому майна з позбавленням права обіймати 

посади в органах МВС України строком на 3 (три) роки. Запобіжний захід 

відносно Дикого О. не обирався. Строк відбування покарання Дикого О. рахувати 

з моменту затримання. Після набрання вироком законної сили Дикого О. взяти під 

варту і до направлення до місця відбування покарання утримувати у Державній 

установі «Бахмутська установа виконання покарань (№ 6)» [19]. 

Адвокатом обвинуваченого Дикого О. була подана апеляційна скарга, яка 

повернута апелянту. Вирок Дикому О. 17.08.2017 набрав законної сили. На 

сьогоднішній день Дикого О. не затримано. 

Кримінальне провадження № 42014000000000071 від 07.03.2014 (справа 

№ 385/619/16-к) у вимаганні та одержанні 570 тис. гривень неправомірної вигоди 

суддею Господарського суду Одеської області (ч. 5 ст. 368 КК України) 

проводилося за процедурою СДРКП, за умисної відсутності підозрюваного. У 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909079/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1#909079
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909079/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1#909079
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подальшому матеріали кримінального провадження № 42014000000000071 

направлено з обвинувальним актом до Вищого антикорупційного суду, який у 

ході спеціального судового розгляду за умисної відсутності обвинуваченого, 

колегіально ухвалив 07.10.2020 обвинувальний вирок, яким підсудного визнано 

винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 

ст. 368 КК України, та призначено йому покарання за у виді 9 (дев`яти) років 

позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади судді та права постійно 

чи тимчасово здійснювати функції представника влади строком на три роки та з 

конфіскацією всього належного йому на праві власності майна. Застосовано 

спеціальну конфіскацію, конфіскувавши в дохід держави 250 000 (двісті п`ятдесят 

тисяч) гривень, які були вилучені у судді під час обшуку [18]. 

Серед деяких юристів існує думка, що на сьогоднішній день процедура 

СДРКП не може застосовуватися. Так, адвокат Сухов Ю.М. вважає, що з моменту 

початку роботи Державного бюро розслідування (27 листопада 2018 року) 

процедура спеціального досудового розслідування втратила свою силу. «Коли в 

законі вводили процедуру заочного провадження, то закріпили, що це тимчасова 

процедура та досудове розслідування проваджень здійснюється до створення 

ДБР» [187]. 

Ми не погоджуємося з думкою Сухова Ю.М., а вважаємо, що у КПК 

України положення п. 20-1 Розділу  XI «Перехідні положення»: «Тимчасово, але 

не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування 

у газеті «Урядовий кур’єр» відповідного повідомлення його керівником)», 

стосуються закріплених положень «коли злочини вчинені особами, які 

переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи 

які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні 

дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території 

України або в районі проведення антитерористичної операції». 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909079/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1#909079
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_909079/ed_2017_03_23/pravo1/T012341.html?pravo=1#909079
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Варто відзначити, що ЄСПЛ у своїх рішеннях також підтверджує 

можливість здійснення заочного розслідування, судового провадження за 

відсутності обвинуваченого, наприклад, така позиція висловлена ЄСПЛ у рішенні 

№ 50049/99 по справі «Да Лус Домінгеш Ферейра проти Бельгії» від 24 травня 

2007 року [54]. 

У вказаному рішенні ЄСПЛ зазначається, що суд неодноразово 

висловлював позицію про вирішальне значення явки обвинуваченого, враховуючи 

і право останнього бути вислуханим, і необхідність перевірки правильності його 

тверджень, і їх порівняння із показами потерпілої сторони, проте судове засідання 

за відсутності обвинуваченого саме собою не суперечить вимогам 

ст. 6 КпЗПЛіОС, якщо обвинувачений згодом зможе домогтися ухвалення нового 

судового рішення за його участі, в якому б містилась оцінка обґрунтованості 

висунутих проти нього обвинувачень за фактичними й юридичними обставинами 

справи [54]. 

Отже, ЄСПЛ дійшов висновку, що проведення заочного розслідування, 

здійснення судового розгляду та ухвалення судового рішення за відсутності 

обвинуваченого не можна розглядати як порушення положень КпЗПЛіОС з боку 

держави у разі, коли немає підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений не 

був належним чином повідомлений про розпочате щодо нього досудове 

розслідування та судове провадження. 

Ми дослідили міжнародні стандарти щодо проведення СДРКП (заочного 

досудового розслідування), спеціального (заочного) судового розгляду, 

спеціального (заочного) вироку та дійшли висновку, що міжнародні нормативно-

правові акти не забороняють заочне розслідування, розгляд та засудження, а 

визначають обов’язкові гарантії для відсутнього у процесі підозрюваного, 

обвинуваченого. 

Стаття 6 КпЗПЛіОС передбачає, що «кожен має право на справедливий і 

публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав 

та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого 
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висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення 

проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал 

засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, 

громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, 

якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, 

або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих 

обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя» [62]. 

«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, 

вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному 

порядку, та має такі права: 

a) бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою 

про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього; 

б) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту; 

в) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 

захисника, вибраного на власний розсуд, або - за браком достатніх коштів для 

оплати юридичної допомоги захисника - одержувати таку допомогу безоплатно, 

коли цього вимагають інтереси правосуддя; 

г) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а 

також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й 

свідків обвинувачення; 

ґ) якщо він не розуміє мови, яка використовується в суді, або не розмовляє 

нею, одержувати безоплатну допомогу перекладача» [62]. 

Також передбачено КпЗПЛіОС право на ефективний засіб юридичного 

захисту, а саме кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було 

порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 

органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої 

офіційні повноваження. 

Процедура «in absentia» – це спеціальна процедура кримінального 

провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності 

підозрюваного, яка була запроваджена Законом України від 07.10.2014 № 1689-
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VII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ 

національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» [128]. 

На думку Мазура М., СДРКП «in absentia», являється процедурою 

кримінального провадження досудового розслідування чи судового розгляду, яка 

здійснюється за відсутності обвинуваченого. Розгляд за відсутності 

обвинуваченого у судовому засіданні за чинним КПК України передбачено у 

випадках: 1) видалення обвинуваченого тимчасово або на весь час судового 

розгляду відповідно до ч. 1 ст. 330 КПК України (не класична процедура, оскільки 

обвинуваченого можливо видалити лише на певний час та він проінформований 

про розгляд, забезпечено можливість у подальшому ознайомитись з судовими 

матеріалами, висловити свої заперечення); 2) спрощеного порядку розгляду 

кримінальних проступків відповідно до ст. 381, 382 КПК України (провадження 

без судового розгляду чи без участі учасників, обвинуваченого, за обов’язковою 

згодою усіх учасників та обвинуваченого); 3) проведення процедури СДРКП і 

судового розгляду щодо окремих злочинів відповідно до ст. 2971-2975, 323 КПК 

України [74]. 

Постає питання, чи досягається мета кримінального провадження у 

випадку здійснення процедури «in absentia»? 

Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а 

також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими 

особами. 

Як ефективно досягається завдання кримінального провадження та мета 

покарання з огляду на те, що провадження здійснюється без особи, винної у 

вчиненні правопорушення, з урахуванням того що очевидно ця особа не буде 

покарана реально. Законодавець, вірогідно, керувався у своєму визначенні між 

ситуаціями, коли наявна повна бездіяльність держави у випадку наявності таких 

злочинів та варіантом проведення такого розслідування та судового розгляду без 

особи. За таких обставин краще обрати останній варіант, щоб досягти хоча б 

деяких конкретних цілей: виявлення, фіксація, схоронність доказів, забезпечення 
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офіційного осуду держави в межах судового процесу злочинців, які вчинили 

тяжкі та особливо тяжкі злочини, використання матеріалів у міжнародних 

судових процесах проти РФ для доведення фактів агресії проти України. Особи, 

засуджені за процедурою «in absentia», можливо будуть притягнуті до 

кримінальної відповідальності, коли опиняться на території України, чи через 

інститути міжнародної правової допомоги такі вироки можуть буди виконані на 

території інших держав. 

Процедура «in absentia» необхідна у ситуаціях, коли у тяжких злочинах є 

конкретні потерпілі, які потребують справедливості через судовий розгляд і 

притягнення винних до відповідальності. З іншої сторони, відсутність 

обвинуваченого під час розгляду загрожує не лише відсутністю реального 

притягнення до відповідальності, але порушенням прав обвинуваченого, які 

гарантовані Конституцією України, міжнародними документами. На вагах 

правопорядку та правосуддя з одного боку ефективність провадження, а з іншого 

боку - право особи на законне досудове розслідування та справедливий судовий 

розгляд, де обов’язкове дотримання прав обвинуваченого. 

Показовим у заочному провадженні стало рішення Великої Палати 

Європейського суду з прав людини від 01.03.2006 «Сейдович проти Італії». 

Заявнику, якого підозрювали у вбивстві, був обраний запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою, але оскільки його не змогли знайти, то його визнали таким, 

який переховується від правосуддя, державні органи не змогли вручити йому 

повідомлення з пропозицією самостійно обрати адвоката, тому заявнику було 

призначено державного захисника, котрому повідомили про передання справи до 

суду і дату засідання суду присяжних, адвокат брав участь у судовому розгляді, 

тоді як заявник був відсутній. Надалі заявника будо визнано винуватим, адвокату 

заявника повідомили про передання вироку суду присяжних до секретаріату суду, 

але адвокат не подав апеляційної скарги, і вирок набрав законної сили. Через два з 

половиною роки заявника заарештували у Німеччині. Однак німецька влада не 

погодилась на екстрадицію, оскільки італійське законодавство не гарантувало 

право на оскарження заявнику такого рішення, прийнятого за процедурою «in 



156 

absentia». Італійська влада не заперечувала, що не було жодної офіційної 

інформації про те, що обвинувачений був повідомлений про дату судового 

розгляду. Європейський суд зазначив, що необхідно встановити, чи за відсутності 

отримання офіційного повідомлення заявника можна вважати таким, що він знав 

про притягнення до кримінальної відповідальності і про судовий розгляд та 

настільки добре, щоб мати можливість вирішити питання про відмову від свого 

права бути присутнім під час судового розгляду або прийняти рішення 

переховуватись від правосуддя. При цьому Італійська влада висловила кілька 

аргументів на користь того, що вона мала право оголосити його в розшук і 

здійснювати провадження за його відсутності, зокрема за повідомленням 

очевидців злочину, які вказали, що саме заявник вчинив злочин, і одразу після 

цього зник з місця свого проживання. Дійсно, заявник не зміг пояснити і навести 

жодних конкретних аргументів, чому він так раптово після дати вчинення 

злочину залишив місце свого проживання, та більше того під час всього 

подальшого періоду до затримання його у Німеччині, через два роки він не вчиняв 

жодних спроб, щоб дізнатися про здійснення кримінального провадження, 

оскарження судового рішення. Разом з тим Європейський суд вважав, що простої 

констатації факту, що особа десь зникла після вчинення злочину не достатньо для 

того, щоб вважати, що така особа в достатній мірі інформована про здійснення 

кримінального провадження саме щодо даної особи, і щоб така особа могла 

визначитися, чи брати участь у даному провадженні чи ні. У зв’язку з цим 

Європейський суд зазначив, що оскільки заявнику не було зроблено жодного 

повідомлення про притягнення до кримінальної відповідальності, то в 

подальшому він не мав ефективних засобів для поновлення строку для подання 

апеляційної скарги, або на проведення нового розгляду. Європейський суд визнав 

порушення статті 6 Конвенції, однак зазначив, що на час розгляду справи у 

Європейському суді у законодавстві Італії відбулися зміни щодо забезпечення 

змоги перегляду таких рішень. У випадках, як у даній справі, коли особа була 

визнана винуватою внаслідок провадження, що призвело до недотримання вимог 

статті 6, то нове провадження або поновлене провадження на прохання 
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зацікавленої особи є загалом належним засобом усунення встановленого 

порушення. 

З цієї справи можна зробити наступні висновки: навіть якщо не було 

переконливих даних про повідомлення особи, і це може виглядати як порушення 

Конвенції, то наявність ефективних механізмів оскарження винесеного рішення за 

результатами провадження «in absentia» само по собі може вирішити цю 

проблему, тобто якщо особа в подальшому зможе подати апеляційну скаргу на 

рішення або переглянути його за процедурою нового розгляду. Право на особисту 

участь у судовому розгляді прямо не вказано у тексті ст. 6 Конвенції, але на це 

вказує предмет імітації цієї статті, наприклад, «право захищати себе особисто», 

«допитувати свідків або вимагати, щоб їх допитали», «право на безкоштовну 

допомогу перекладача, якщо особа не розуміє мову, яку використовують у суді», 

Європейський суд зазначив, що важко реалізувати вищеперераховані права, не 

будучи присутнім. Тобто, право на особисту участь імпліцитно передбачено 

ст. 6 Конвенції, таке право не є абсолютним, тому в деяких випадках провадження 

за відсутності обвинуваченого не буде становити порушення ст. 6 Конвенції, у 

випадках, коли обвинувачений прямо чи непрямо відмовляється від свого права. 

Пряма відмова передбачена у процедурі спрощеного провадження (кримінальні 

проступки), де усі учасники, у тому числі обвинувачені, можуть відмовитися від 

участі у судовому розгляді справи. Європейський суд визначає, що пряма відмова 

має бути чіткою та по добрій волі, за вільним вибором особи, тобто примус чи 

створення ситуації, коли особа втрачає можливість обирати, то така згода про 

розгляд без участі особи не буде відповідати ст. 6 Конвенції. Непряма відмова 

виражається у діях обвинуваченого, які свідчать, що він знає про здійснення щодо 

нього кримінального провадження, але відмовляється від права брати участь у 

цьому провадженні. Прикладом є наявність доказів інформування особи про 

здійснення щодо неї кримінального провадження. Ст. 6 Конвенції не буде 

порушена у разі відсутності обвинуваченого, коли держава продемонструвала 

старанні, але безуспішні спроби вручити повідомлення обвинуваченому, така 

ситуація виправдна у особливо резонансних справах (прикладом є вчинені 
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злочини на Донбасі). Наявна певна невизначеність щодо поінформованості особи 

про проведення кримінального провадження щодо неї, що створює потребу у 

оскарженні і перегляді проваджень щодо таких осіб, як тільки їх буде затримано 

та відомо їм про існування вироку щодо нього. 

У справі «Санадер проти Хорватії» 12.02.2015, де заявник обвинувачувався 

у вчиненні тяжких та особливо тяжких військових злочинів, був оголошений у 

розшук, оскільки перебував на окупованій території непідконтрольній Хорватії, 

не було доказів про його повідомлення про судовий розгляд, у кримінальному 

провадженні йому надано було безоплатного захисника. Заявник стверджував про 

порушення права на оскарження вироку у час, коли він перебував на території 

Сербії, поза межею досягнення органів влади Хорватії. Уряд висунув 

заперечення, що законодавство Хорватії передбачало механізм ініціювання 

нового процесу розгляду для осіб, які будуть перебувати у зоні досяжності 

органів влади Хорватії та повідомлять свою адресу на території Хорватії, при 

цьому винесений вирок набирав законної сили, його призупинення відносилося до 

дискреційних повноважень суду, ймовірно визнану винною особу спрямовували 

для відбуття покарання, де вже потім особа ініціювала перегляд провадження. 

Тому даний заявник скаржився, що він був перед вибором, ініціювати 

провадження щодо перегляду судового рішення і бути позбавленим свободи, або 

переховуватися на свободі від органів влади Хорватії та перегляду судового 

рішення. Європейський суд вказав, що неможливість проведення судового 

розгляду через перенесення може паралізувати ведення кримінального 

провадження, після призвести до втрати доказів, закінчення строку притягнення 

до кримінальної відповідальності, або явної несправедливості. Таким чином, 

враховуючи обставини справи та тяжкість злочинів, хоча і не підпадає під дію 

строків давності, але є співмірним з великим суспільним інтересом та інтересом 

жертв злочинів досягти справедливості. Європейський суд погодився, що 

проведення слухання у відсутності заявника у цій справі не суперечило вимогам 

ст. 6 Конвенції. Проаналізувавши законодавство Хорватії, Європейський суд 

дійшов висновку, що право особи на оскарження вироку, винесеного за 
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процедурою «in absentia», ставиться у непропорційну залежність від того, чи 

здалася засуджена особа органам влади Хорватії для відбуття покарання. Тому 

такий процес оскарження вироку Європейський суд визнав як порушення 

ст. 6 Конвенції [120]. 

Також досліджено матеріали кримінального провадження «Суд у справі 

про збитий Boeing MH17» у Гаазі, Нідерланди. Розгляд справи розпочато за 

відсутності обвинувачених та їх законних представників у зв’язку з неявкою 

обвинувачених та їх законних представників, які були належним чином 

повідомлені (стороною обвинувачення), тому суд не розглядає позицію 

обвинувачених. Інформацію одній з осіб було вручено офіційно через 

інструменти міжнародної правової допомоги (у Російському суді отримано 

особою офіційне повідомлення про обвинувачення та виклик до суду, на що особа 

залучила захисників за власним вибором), інші особи не прибули до Російського 

суду, та за місцем зазначеного мешкання таких осіб не існувало. Громадянин Д. 

намагався сховатися від правоохоронних органів, однак залишив у мережі 

Інтернет сліди про те, що він проінформований про судовий розгляд, йому 

надіслали повідомлення на месенджери «Скайп», «Вотсап», «Фейсбук», 

електронну адресу. У месенджері «Вотсап» повідомлення були переглянуті, де 

був текст із посиланням на сторінку в мережі Інтернет, де було розміщено 

обвинувачення та виклик до суду даної особи, з нею також зв’язалися телефоном, 

однак особа відповіла, що не є тим самим громадянином Д., та надалі на дзвінки 

не відповідала. Була проведена експертиза співставлення голосу та встановлено, 

що голос, яким відповідала особа на дзвінок, належить громадянину Д. Іншому 

громадянину України, який проживав на непідконтрольній території у місті 

Донецьку, тому Україна не мала можливості офіційно вручити повістку, тому 

даній особі повідомлення надсилали через різні месенджери. Його змогли виявити 

у соціальній мережі «Вконтакте», куди надіслали особисте повідомлення, 

посилання цього повідомлення було відкрите 19.07.2019 з айпі адреси у м. 

Донецьк, але 20.07.2020 профіль був видалений з соціальної мережі «Вконтакте». 

Останній обвинувачений самостійно повідомив у інтерв’ю каналу «Інтерфакс»,  
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що йому відомо про суд, але він не буде туди з’являтись, оскільки не причетний 

до збиття літака, і він не визнає юрисдикцію суду. Ця інформація задовольнила 

суд та було визнано, що усі четверо обвинувачених належно проінформовані про 

розгляд справи, тому розгляд справи може відбуватися за процедурою «in 

absentia». Інформація щодо обвинувачення, виклику до суду, прав і обов’язків, 

зібраних матеріалів справи, контактні дані прокурора, суду були розміщені на 

сайті, який давав змогу відстежити де і коли та з якої айпі-адреси був вчинений 

вхід на сайт [168]. 

Резолюція комітету міністрів Ради Європи від 19.01.1973 визначає, що 

процедура «in absentia» не буде порушувати вимог справедливого судового 

розгляду за таких умов: своєчасне повідомлення особи про проведення розгляду і 

надання достатнього часу для підготовки захисту, наявності підтвердження про 

фактичне отримання такого повідомлення за умови проведення розгляду у 

загальному порядку, надання права захисту втручатися у цей процес, 

забезпечення процедури змагальності, надання особі судового рішення, 

прийнятого в наслідок розгляду, обчислення термінів на оскарження такого 

рішення, надання особі права на оскарження судового рішення, забезпечення 

права особи на повторне проведення розгляду в загальному порядку, якщо його 

відсутність була викликана наявністю поважних причин, про які він не міг 

повідомити уповноважені органи. 

Процедура «in absentia», наприклад, передбачена у Болгарії, Данії, Естонії, 

Італії, Чехії, Німеччині, Швейцарії. У більшості цих країн процедура «in absentia» 

передбачена щодо нетяжких злочинів (строком до 5 років позбавлення волі або 

менше). У Болгарії процедура «in absentia» передбачена тільки для тяжких 

злочинів. У Німеччині існують механізми спонукання особи до явки до суду - це 

тимчасова конфіскація майна, надання гарантії недоторканості для участі у 

процесі. 

Попри позитивну динаміку дестабілізуючих процесів у всьому світі, 

міжнародна спільнота приділяє недостатньо уваги формуванню мінімальних 
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міжнародних вимог-орієнтирів до належної правової процедури кримінального 

провадження й захисту прав людини. 

У підготовчому судовому засіданні бере участь обвинувачений. У 

підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: 

1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути 

кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування; 

2) закрити провадження; 

3) повернути обвинувальний акт; 

4) направити обвинувальний акт до відповідного суду для визначення 

підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження; 

5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта; 

6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову 

доповідь. 

Згідно ч. 4 ст. 315 КПК України, суд під час підготовчого судового 

засідання зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому у вчиненні злочину, за який 

передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років, 

право заявити клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно 

нього колегіально судом у складі трьох суддів. Вчинити інші дії, необхідні для 

підготовки судового засідання. 

Тобто на підготовчій стадії повинний бути присутній обвинувачений. 

Частиною 3 ст. 323 КПК України визначено, що судовий розгляд у 

кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 2971 КПК 

України, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого «in absentia», крім 

неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та 

оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. 

Слідчий суддя надає дозвіл на проведення СДРКП, надалі після 

завершення такого досудового розслідування провадження направляють з 

обвинувальним актом до суду, якщо підозрюваний досі ухиляється від явки та 

його не розшукали, суд по такому провадженню проводить спеціальний судовий 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E#w2_1535
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17?find=1&text=%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D1%96%D0%B4+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%8E#w2_1536
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розгляд. 

Однак, коли підозрюваний був присутній на стадії досудового 

розслідування кримінального провадження, яке надалі направлено з 

обвинувальним актом до суду, але на стадії судового розгляду обвинувачений 

почав умисно переховуватися, його розшук не надав позитивного результату, то 

виникає нагальна потреба у проведенні спеціального судового розгляду, 

оминаючи процедуру СДРКП.  

На нашу думку, таке рішення повинно бути прийнято на стадії 

підготовчого судового провадження. Однак норми, що регулюють порядок 

проведення підготовчого судового засідання, прямо не визначають можливість 

його проведення без обвинуваченого. Судді, двояко тлумачать такі норми, 

вважаючи, по-перше, неможливим проведення підготовчого судового засідання 

без участі обвинуваченого, а отже і не можливим прийняття рішення про 

здійснення спеціального судового розгляду, по-друге, якщо стороною 

обвинувачення ставиться питання про здійснення спеціального судового 

розгляду, то відповідно суд може провести таке підготовче судове засідання без 

участі обвинуваченого. Так, коли у випадку загального порядку розслідування 

підозрюваний присутній при досудовому розслідуванні, немає потреби у 

процедурі СДРКП, однак після направлення такого кримінального провадження 

до суду з обвинувальним актом, вже у статусі обвинуваченого, цей 

обвинувачений умисно переховується від суду, але щодо нього не призначено 

СДРКП, а суддя розглядає таке кримінальне провадження за загальними 

правилами розгляду. Почати спеціальний судовий розгляд без обвинуваченого 

неможливо, повернути провадження прокурору неможливо, оголошувати у 

розшук обвинуваченого та зупиняти розгляд до виявлення останнього передбачив 

законодавець, та почався відрахунок строків давності. Щоб уникнути такої 

ситуації, слід чітко визначити нормою права врегулювання таких правовідносин. 

Ми вважаємо, що необхідно внести зміни до ст. 314 КПК України та 

надати суду змогу у разі переховування обвинуваченого від суду, у випадку 

відсутності здійснення СДРКП по даному кримінальному провадженню, 
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призначити спеціальний (заочний) судовий розгляд із стадії підготовчого 

провадження. 

Слід доповнити статтю 314 КПК України частиною 6 та викласти ч. 6 

ст. 314 КПК України у такій редакції: «У разі, якщо обвинувачений двічі не 

з’явився на підготовче судове засідання без поважних причин та є дані, що він 

ухиляється від суду та перебуває на тимчасово окупованій території України, на 

підготовчому засіданні суд має право призначити спеціальний судовий розгляд за 

відсутності обвинуваченого». 

У ст. 335 КПК України передбачено, що у разі, якщо обвинувачений  

ухилився від суду або захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу, яка 

виключає його участь у судовому провадженні, суд зупиняє судове провадження 

щодо цього обвинуваченого до його розшуку або видужання і продовжує судове 

провадження стосовно інших обвинувачених, якщо воно здійснюється щодо 

декількох осіб. Розшук обвинуваченого, який ухилився від суду, оголошується 

ухвалою суду, організація виконання якої доручається слідчому та/або прокурору. 

Тобто законодавець не перебачив можливості для суду повернути 

обвинувальний акт для оголошення у розшук та можливості у подальшому 

звернутися з клопотанням про проведення спеціального досудового 

розслідування, чи прийняття рішення про проведення спеціального судового 

розгляду на підготовчому судовому засіданні, чи змоги виділити матеріали 

кримінального провадження щодо особи, яка переховується від правосуддя, у 

разі, коли кримінальне провадження проводиться щодо декількох осіб. 

Як наслідок з цього - зупинене кримінальне провадження, обвинувачений 

переховується, строки давності притягнення до кримінальної відповідальності 

відраховуються. 

Наслідком проведення СДРКП також може бути звільнення від 

кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності 

(ст. 49 КК). 

Постає питання, якщо судом постановлений обвинувальний вирок, який 

набув законної сили, а засуджений з’явився до суду з заявою про перегляд 
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кримінального провадження та вироку суду, який був прийнятий у його 

відсутність, то з якого моменту відраховувати строк. Згідно норм КПК нам 

відомо, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня 

вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі 

строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який 

передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі 

вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі; 3) п’ять років - у разі вчинення злочину 

середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 

5) п’ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину. 

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася 

від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється 

з дня з’явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа 

звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину 

минуло п’ятнадцять років. 

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, передбачених 

законом, особа вчинила новий злочин невеликої тяжкості, тяжкий або особливо 

тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення 

нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний 

злочин. 

Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий 

злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, 

вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне 

позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на 

певний строк. 

Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ 

національної безпеки України, передбачених у ст. 109-1141, проти миру та 

безпеки людства, передбачених у ст. 437-439 і ч. 1 ст. 442 КПК України [76]. 

Вважається, що ст. 49 КПК потребує змін з урахуванням перерви строків давності 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran690#n690
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran690#n690
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3035#n3035
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3057#n3057
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/paran3057#n3057
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відбування покарання, у разі прийняття судом рішення по заочному 

кримінальному провадженню. 

Ми вважаємо, що доцільно відраховувати строк давності з моменту 

набрання законної сили обвинувального вироку, оскільки особа, яка умисно 

переховується, вважається належним чином повідомлена про проведення СДРКП 

та спеціального судового провадження та у подальшому проголошеного 

обвинувального вироку щодо неї. 

У ч. 3 ст. 400 КПК України визначено, якщо апеляційну скаргу подано 

обвинуваченим, щодо якого судом ухвалено вирок за результатами спеціального 

судового провадження, суд поновлює строк за умови надання обвинуваченим 

підтвердження наявності поважних причин, передбачених ст. 138 КПК України, 

та надсилає апеляційну скаргу разом із матеріалами кримінального провадження 

до суду апеляційної інстанції з дотриманням правил, передбачених ст. 399 КПК 

України. 

Інша проблема полягає у забезпеченні механізмів повідомлення про зміст 

обвинувачення та дату і місце судового розгляду. Чинні механізми не є 

досконалими, оскільки передбачено повідомлення за останнім місцем проживання 

чи перебування, але складається ситуація, коли особи не проживали на території 

України взагалі чи не проживають на момент розслідування чи розгляду 

провадження, а проживають на тимчасово не підконтрольній території чи на 

території РФ, тобто направити повідомлення для таких осіб за останнім відомим 

місцем проживання фізично є неможливим через відсутність поштового зв’язку та 

можливості застосування міжнародно-правової допомоги, оскільки ця територія є 

територією України. Щодо осіб, які проживають на території РФ, виникає 

тотожна проблема у зв’язку зі специфічним відношенням влади РФ до ходу 

розслідування таких кримінальних проваджень та незацікавленості у належному 

інформуванні таких осіб про здійснення щодо них кримінального провадження. 

Інформування через ЗМІ загальнодержавного значення має проблематику 

у вигляді малої ймовірності ознайомлення з інформацією, розголошеною у ЗМІ 

загальнодержавного значення України особами, які не мають відношень з 
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державою Україна. Ефективно у такому випадку було б створити електронний 

портал, який би дозволяв ефективно інформувати осіб про здійснення щодо них 

кримінального провадження та шукати таким особам інформацію щодо себе через 

процедури персоналізації даних, у мережі інтернет, що можливо у подальшому 

використати у якості доказу поінформованості такої особи про розслідування та 

розгляд справи. 

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва після проведення 

процедури СДРКП (заочного розгляду) виніс заочний вирок екс-

президенту Віктору Януковичу, яким визнав винуватим у вчиненні злочинів, 

передбачених ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, та призначив йому 

покарання: за ч. 1 ст. 111 КК України, у виді 13 років позбавлення волі; за ч. 5 

ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, у виді 12 років позбавлення волі [20]. 

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення 

менш суворого покарання більш суворим, визначити Януковичу В. остаточне 

покарання у виді 13 років позбавлення волі. 

Януковича В. визнати невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та 

виправдати за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в 

діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. 

Строк відбування покарання Януковича В. рахувати з часу його 

затримання. Стягнути з Януковича В. на користь держави процесуальні витрати за 

проведення судових експертиз в сумі 98 561 (дев’яноста восьми тисяч п’ятсот 

шістдесят однієї) грн. 20 коп. [20]. 

Заходи забезпечення кримінального провадження (арешти на майно, 

накладені в межах даного кримінального провадження) - залишити без зміни [20]. 

У Апеляційній інстанції вирок Януковичу В. залишився без змін та 

вступив у законну силу. 

На даний час правоохоронні органи намагаються фактично затримати 

Януковича В. для виконання вироку та направлення його до місця позбавлення 

волі, який умисно переховується на території непідконтрольній Україні. Однак 

Янукович В. має підтримку від влади РФ у своїх намірах переховуватися. 

https://www.ukrinform.ua/tag-anukovic
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_571/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#571
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2339/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#2339
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_571/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#571
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2339/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#2339
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#311
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_99/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#99
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_564/ed_2019_01_11/pravo1/T012341.html?pravo=1#564
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На сьогодні в Україні відсутнє законодавче регулювання, яке б сприяло 

звільненню та репатріації громадян України та забезпеченню покарання за 

злочини проти людяності та воєнні злочини. 

Не врегульовано питання щодо статусів військовополонених та цивільних 

заручників, які б поєднували стандарти міжнародного гуманітарного права та 

світову практику у сфері захисту даної категорії осіб. 

З боку українських правоохоронних органів в окремих випадках 

застосовується переслідування колишніх військовополонених за звинуваченнями 

в участі в терористичній організації або державній зраді під час перебування 

особи в полоні. Стаття 111 Кримінального кодексу України встановлює 

відповідальність за державну зраду. Однією з об’єктивних сторін, передбачених 

статтею, є перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного 

конфлікту. В умовах реалій подій на сході України правоохоронні органи 

обґрунтовують застосування даної статті разом зі статтею 2583 Кримінального 

кодексу України (створення терористичної групи чи участь у терористичній 

організації) відносно звільнених з полону. 

Практика перевірки можливого переходу на бік ворога під час перебування 

в полоні є виправданою, але вона не повинна проводитись свавільно та 

використовуватись як інструмент тиску. 

Існує проблема у повідомленні осіб, які підлягають обміну, обмін 

полоненими, оскільки таких осіб передають на непідконтрольні території за їх 

згодою та згодою держави, але відсутня практика інформування таких осіб про те, 

що такий обмін не припиняє кримінальне провадження щодо них. Після 

здійснення такого обміну виникає проблема їх інформування про дії та рішення у 

кримінальному провадженні щодо них. Для врегулювання таких правовідносин 

доцільно було б внести відповідні зміни до законодавства України, та 

запровадити практику, коли при обміні дану особу інформували про продовження 

кримінального провадження щодо неї, сповіщення її про загальну інформацію 

щодо її кримінального провадження, місце знаходження державних органів, 

комунікативні способи, зазначення її потенціального актуального місця 
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перебування з подальшою можливістю підтримання зв’язку з даною особою та 

інші варіанти, з метою забезпечення прав даної особи та виконання завдання 

кримінального провадження. Заходи щодо виконання завдання кримінального 

провадження повинні бути дієвими та ефективними, а не формальними. 

Ми вважаємо, що необхідно прийняти закон про полонених, у нормах 

якого закріпити порядок обміну, інформування, розміщення, реабілітацію, 

забезпечення полонених. Також в ході обміну полоненими передбачити вручення 

повідомлень про проведення кримінального провадження, інформацію про 

правоохоронні органи, які проводять розслідування, вручення повісток, пам’яток 

про спеціальне досудове розслідування, у разі переховування, як наслідок, - 

заочне притягнення до кримінальної відповідальності. 

Слід також приділити увагу ефективності механізмів оскарження чи 

нового розгляду вироків, винесених за процедурою спеціального (заочного) 

досудового розслідування «in absentia». Існує норма про поновлення строку 

оскарження, апеляційного перегляду справи, однак вона є недосконалою, 

розміщена у ст. 459 КПК України та не враховує особливостей апеляційного 

розгляду, тобто однозначно сказати, засуджена особа за процедурою «in absentia» 

чи має гарантоване право на перегляд такої справи не вірно. Через те, що право на 

оскарження для осіб, засуджених за процедурою «in absentia», щодо яких є 

однозначно достовірні дані про те, що вони повідомлені про здійснення судового 

розгляду, винесення вироку, але не з’явилися та не брали участі у судовому 

розгляді особисто чи через свого захисника, створює мотивацію для зловживання, 

тому що у таких осіб відсутній стимул для того, щоб своєчасно взяти участь у 

кримінальному провадженні, оскільки вони знатимуть, що надалі, якщо таких осіб 

затримають, то у них буде можливість подати апеляційну скаргу, не вбачаючи 

обставини того, що дані особи точно знали про проведення досудового 

розслідування, судового розгляду, та у ході таких подій ніщо їм не заважало 

залучити захисника, прибути особисто, у зв’язку з поважними причинами 

попросити перенести засідання. Тобто вольове рішення особи, щодо якої 

проводиться кримінальне провадження за процедурою «in absentia», не з’явитися 
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у процесі. 

Для визнання заочного вироку, ухваленому після процедури СДРКП, 

таким, який відповідає міжнародним стандартам, слід обов’язково надати право 

при СДРКП відсутньому підозрюваному на оскарження такого заочного вироку. 

Ми вважаємо, що необхідно передбачити процес оскарження вироку, 

ухваленому після проведення процедури СДРКП, оскільки однією з гарантій 

проведення заочного розслідування для підозрюваного є можливість після 

завершення розслідування та ухвалення обвинувального вироку перегляду 

провадження у цілому. Отже, необхідно доповнити КПК України ст. 2976 

«Підозрюваний, щодо якого проведене спеціальне досудове розслідування, яке 

передано до суду, та ухвалено вирок, має право оскаржити вирок суду, ухвалений 

за його відсутності. Заява про перегляд вироку при появі підозрюваного подається 

до суду тієї інстанції, який ухвалив вирок». 

Важливо переглянути спеціальну процедуру оскарження та перегляду з 

врахуванням такого способу захисту обвинуваченої особи. Така процедура 

оскарження та перегляду необхідна для осіб, щодо яких відсутні фактичні дані 

про поінформованість про проведення щодо них кримінального провадження, 

процесуальні дії та прийняті рішення, не враховуючи правової презумпції 

поінформованості (публікація у ЗМІ), тоді слід передбачити гарантоване право 

про апеляційне оскарження чи нового розгляду протягом певного строку з 

моменту, коли засуджені особи фактично дізналися про такий вирок. 

Доцільно запровадити спеціальну процедуру нового розгляду, схожу на 

процедуру розгляду по нововиявленим обставинам, виключним, чи в межах 

наявних процедур передбачити ініціювання перегляду постановленого вироку за 

процедурою спеціального розгляду. Така можливість повинна бути надана 

особам, які були повідомлені належним чином про провадження за процедурою 

«in absentia», але з об’єктивних причин не могли бути присутніми (наприклад, 

перебування під вартою на непідконтрольній території чи були важко хворі та не 

мали змоги прибути та інші) [119]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Для подолання негативних тенденцій до зростання рівня злочинності 

доцільно вводити нові механізми впливу на правопорушників, одним з таких 

механізмів є спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень. 

2. Спеціальне досудове (заочне) розслідування є наслідком тривалих спроб 

утворити заочне розслідування та у подальшому заочне засудження винних осіб, 

які переховуються у недоступних місцях (за межами України, де не діють 

міжнародні угоди чи їх не виконує відповідна держава, на непідконтрольних 

територіях) за вчинення злочину. 

3. Спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінальних 

правопорушень є диференційованою формою досудового розслідування. 

Особливий порядок не відміняє загальний – вони співіснують одночасно, по суті 

пов’язані, де загальний доповнює спеціальний. Спеціальні норми права 

вписуються в загальну форму кримінального провадження, використовуються 

лише за умови виникнення підстав для їх застосування. 

4. Доведено, що право на особисту участь підозрюваного, обвинуваченого 

у кримінальному проваджені імпліцитно передбачено ст. 6 Конвенції, таке право 

не є абсолютним, тому в деяких випадках провадження за їх відсутності не буде 

становити порушення цієї статті. У випадках коли підозрюваний, обвинувачений 

прямо чи непрямо відмовляється від свого права, а держава продемонструвала 

старанні, але безуспішні спроби вручити повідомлення підозрюваному, 

обвинуваченому. 

5. Необхідно перебачити процес оскарження вироку ухваленому після 

проведення процедури СДРКП, так як однією з гарантій проведення заочного 

розслідування для підозрюваного є можливість після завершення розслідування та 

ухвалення обвинувального вироку, перегляд провадження у цілому, так необхідно 

доповнити КПК України ст. 2976 «Підозрюваний, щодо якого проведене 

спеціальне досудове розслідування, яке передано до суду та ухвалено вирок, має 

право оскаржити вирок суду, ухвалений за його відсутності. Заява про перегляд 

вироку при появі підозрюваного подається до суду тієї інстанції, який ухвалив 
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вирок.» 

6. Запропоновано створити електронний портал, який би дозволяв 

ефективно інформувати осіб про здійснення щодо них кримінального 

провадження, та шукати таким особам інформацію щодо себе через процедури 

персоналізації даних, у мережі інтернет, що можливо у подальшому використати 

у якості доказу поінформованості такої особи про розслідування та розгляд 

справи. 

7. Доцільно долучити до єдиного державного електронного реєстру 

(наприклад «Цифрова держава «Дія») систему сповіщення для кримінальних 

проваджень (електронні повістки, виклики, електронне повідомлення про підозру, 

надсилання пам’ятки про права та обов’язки, посилання на сайти правоохоронних 

органів та суду). 

8. Слід доповнити статтю 314 КПК України частиною 6, та викласти ч. 6 

ст. 314 КПК України у такій редакції: «У разі якщо обвинувачений двічі не 

з’явився на підготовче судове засідання без поважних причин та є дані, що він 

ухиляється від суду та перебуває на тимчасово окупованій територіі України, на 

підготовчому засіданні суд має право призначити спеціальний судовий розгляд за 

відсутності обвинуваченого.» 
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ВИСНОВКИ 

 

1) Надано авторське визначення спеціального досудового розслідування 

кримінальних правопорушень як виняткової процедури, яку застосовують у 

визначених  КПК України  випадках, а саме при ухиленні від явки на виклик 

слідчого, прокурора, більш ніж два рази підозрюваного, оголошенного у 

державний або міжнародний розшук, або який перебуває на тимчасово 

окупованій території України за вчиненні ним правопорушення, кваліфікація яких 

співпадає з вимогами ст. 2971 КПК України. 

Визначено, що процедуру спеціального (заочного) досудового 

розслідування кримінальних проваджень створено з метою подолання проблеми 

переховування злочинців на території, непідконтрольній державі Україна та 

інших держав, з якими Україна не має угоди про екстрадицію підозрюваних чи 

обвинувачених. 

2) Доведено, що судова практика підтверджує доцільність та 

відповідність, при дотриманні певних умов, європейським стандартам 

забезпечення прав людини при проведенні спеціального досудового 

розслідування у таких країнах Євросоюзу як: Бельгія, Болгарія, Велика Британія, 

Данія, Естонія, Італія, Литва, Німеччина, Румунія, Франція, Чехія та інших. 

3) Зазначено, що проведення СДРКП є наслідком вибору підозрюваного 

своєї лінії захисту у формі переховування від органів правопорядку, тому 

спілкування такого підозрюваного з його адвокатом неможливе через об’єктивні 

причини, а у разі зміни лінії поведінки підозрюваного, тобто поява його до 

органів правопорядку, суду, підозрюваний у повній мірі використає право на 

захист, спілкування з адвокатом, вибір адвоката та буде користуватися усіма 

правами, визначеними у КПК України. 

4) Право підозрюваного (обвинуваченого) на переховування від 

правосуддя являється його свідомим рішенням, тому у разі дотримання вимог 

ст. 6 КпЗПЛіОС, проведення заочного (спеціального) досудового розслідування 
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(судового розгляду) слід вважати законним, справедливим, що не порушує права 

підозрюваного (обвинуваченого, підсудного). 

5) Спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінальних 

правопорушень є диференційованою формою досудового розслідування. 

Особливий порядок не відміняє загальний – вони співіснують одночасно, по суті 

пов’язані, де загальний доповнює спеціальний. Спеціальні норми права 

вписуються в загальну форму кримінального провадження, використовуються 

лише за умови виникнення підстав для їх застосування. 

6) Запропоновано створити електронний портал, який би дозволяв 

ефективно інформувати осіб про здійснення щодо них кримінального 

провадження та шукати таким особам інформацію щодо себе через процедури 

персоналізації даних, у мережі інтернет, що можливо у подальшому використати 

у якості доказу поінформованості такої особи про розслідування та розгляд 

справи. 

7) Доведено, що за процедурою СДРКП прямі свідчення отримання 

повідомлення про підозру, повісток, інформації про кримінальне провадження 

щодо підозрюваної особи можуть бути відсутніми, однак сукупність непрямих 

доказів повинна вказувати на те, що факт їх отримання вельми вірогідний та 

вжиті усі можливі заходи щодо такого інформування, а особа своїми умисними 

діями ухиляється від отримання цих відомостей. 

8) Запропоновано створити такий алгоритм належного повідомлення 

особи про проведення СДРКП: 1) з’ясовувати поважність причин неявки за 

викликом слідчого (надати докази тяжкої хвороби, перебування у зоні стихійного 

лиха, бути затриманим, заарештованим); 2) довести, що підозрюваний 

переховується від слідчих органів з метою ухилення від кримінальної 

відповідальності (можливо надати докази про те, що підозрюваному відомо про 

оголошення йому підозри, проведення СДРКП тощо); 3) збирати інформацію із 

ЗМІ, мережі Інтернет (сайти, соціальні мережі, месенджери, мобільні телефони), 

завчасно оновлювати інформацію про засоби зв’язку, за якими мають відбуватися 

виклики тощо. 
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9) Аргументовано, що потенціал сучасної нормативної моделі 

розглядуваної процедури СДРКП суттєво знижений незавершеністю правового 

регулювання, його поліджерельністю, відсутністю системності і 

взаємоузгодженості положень, що значно знижує якість правового регулювання і, 

як наслідок, ефективність розслідування кримінальних правопорушень. В 

сучасних умовах пріоритетним правотворчим напрямом кримінальної 

процесуальної політики слід визнати створення ефективної нормативної моделі 

СДРКП шляхом вдосконалення чинних норм та розробки нових, спрямованих на 

повноту нормативного регулювання. З цією метою запропоновано: 

- внести зміни до ч. 2 ст. 184 КПК України та викласти її у такій редакції: 

«Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність 

застосування запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не 

пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання. У разі ухилення 

підозрюваного від правоохоронних органів копія клопотання та матеріалів, якими 

обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, надсилаються 

поштою за останнім відомим місцем проживання підозрюваного, публікуються в 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на 

офіційних вебсайтах, у спеціальних офіційних виданнях органів, що здійснюють 

досудове розслідування, надсилаються на електронні сайти, соціальні мережі, 

месенджери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими користується 

підозрюваний»; 

- ч. 1 ст. 2975 КПК України викласти у наступній редакції: «Повістки про 

виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування 

надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та 

обов’язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери 

розповсюдження та на офіційних вебсайтах, у спеціальних офіційних виданнях 

органів, що здійснюють досудове розслідування, надсилаються на електронні 

сайти, соціальні мережі, меседнжери, канали зв’язку, інтернет ресурси, якими 

користується підозрюваний. З моменту опублікування повістки про виклик у 

засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження 
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підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом»; 

- із п.п. 2 п. 201 Розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України необхідно 

вилучити термін шість місяців переховування від органів слідства та суду осіб, які 

вчинили злочин, для усунення двоякого тлумачення, та викласти його у такій 

редакції: «Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали 

слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених 

статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - 

п’ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим 

становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 

348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 

446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім 

неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний 

та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування 

щодо інших злочинів не допускається»; 

- доповнити КПК України ст. 2976 «Підозрюваний, щодо якого проведене 

спеціальне досудове розслідування, яке передано до суду та ухвалено вирок, має 

право оскаржити вирок суду, ухвалений за його відсутності. Заява про перегляд 

вироку при появі підозрюваного подається до суду тієї інстанції, який ухвалив 

вирок»; 

- ч. 6 ст. 314 КПК України викласти у такій редакції: «У разі якщо 

обвинувачений двічі не з’явився на підготовче судове засідання без поважних 

причин та є дані, що він ухиляється від суду та перебуває на тимчасово 

окупованій території України, на підготовчому засіданні суд має право 

призначити спеціальний судовий розгляд за відсутності обвинуваченого». 
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с., С. 160 - 165; 

5. Коперсак Д.В., Смоков С.М., Заочне досудове розслідування та 

заочний судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз та 

проблеми практичного застосування / Науковий журнал / Наукове видання 

Південноукраїнський правничий часопис / 2’2020 / 2020 – Одеса. – 128 с., С. 146 - 

150; 

6. Kopersak D.V., Special Pre-trial Investigation of Criminal Offenses in 

Ukraine «in Absentia», European Reforms Bulletin, 2020, № 4, P. 62-64; 

 

які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
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7. Коперсак Д.В. Досудове розслідування кримінальних правопорушень 

за відсутності підозрюваного / «Процесуальні аспекти досудового розслідування», 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 07.04.2017 – 

Одеса: ОДУВС, 2017. – 267 с., С. 107 - 109; 

8. Коперсак Д.В., Міжнародний досвід використання заочного 

кримінального провадження для України / «Нове міжнародне право та 

національне законодавство – нові завдання юридичної науки», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018 – К.: Центр 

правових наукових досліджень, 2018. – 128 с., С. 96 - 99 (дистанційно); 

9. Коперсак Д.В. Розслідування кримінальних правопорушень за 

відсутності підозрюваного, обвинуваченого в Україні / «Правові засоби 

забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-17.11.2018 

– Х.: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2018. – Ч. 2. – 120 с., С. 83 - 86 

(дистанційно); 

10. Коперсак Д.В., Проблеми визначення поняття спеціального (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень в Україні / «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17.11.2018 – Л.: Західноукраїнська 

організація «Центр правничих ініціатив», 2018. – Ч. 1. – 128 с., С. 62 - 65 

(дистанційно); 

11. Коперсак Д.В., Правові наслідки проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень та практика застосування / 

«Актуальні питання Юридичної теорії та практики: наукові дискусії», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 04-05.12.2020 – Х.: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. – Ч. 1. – 180 с., С. 146 - 149 

(дистанційно). 
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Додаток Б 

Наукове дослідження "Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень «in absentia»" 

https://docs.google.com/forms/d/1ILdGa7g5A8ed6UKOt52bsEPLjbiiHnOgoOS6L

N05QrQ/edit 

Наукове дослідження "Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень «in absentia»" 

Вітаю! Я, Коперсак Дмитро, аспірант ОДУВС, слідчий, прошу Вас, 

фахових правників, пройти опитування на тему: "Спеціальне (заочне) досудове 

розслідування кримінальних правопорушень". Відповідальний за опитування - 

автор Коперсак Дмитро (@пошта: koper14681@gmail.com; тел. 0949476782). Будь 

ласка поділіться посиланням на дане опитування. 

1. У якій області Ви територіально більш за все працюєте? 

Одеська область 

Київська область 

Автономна Республіка Крим 

Вінницька область 

Волинська область 

Дніпропетровська область 

Донецька область 

Житомирська область 

Закарпатська область 

Запорізька область 

Івано-Франківська область 

Кіровоградська область 

Луганська область 

Львівська область 

https://docs.google.com/forms/d/1ILdGa7g5A8ed6UKOt52bsEPLjbiiHnOgoOS6LN05QrQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ILdGa7g5A8ed6UKOt52bsEPLjbiiHnOgoOS6LN05QrQ/edit
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Миколаївська область 

Полтавська область 

Рівненська область 

Сумська область 

Тернопільська область 

Харківська область 

Херсонська область 

Хмельницька область 

Черкаська область 

Чернівецька область 

Чернігівська область 

2. Де Ви працюєте? 

Слідчий відділ 

Прокуратура 

Адвокатура 

Суд 

Інше 

3. Який Ваш стаж роботи у сфері правознавства? 

Менше 5 років 

Від 5 до 10 років 

Від 10 до 20 років 

Більше 20 років 

4. Чи відомо Вам про проведення в Україні спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень? 

Так 

Ні 

5. Чи проводили Ви розслідування, приймали участь у процесі, проводили 

судовий розгляд, оголошували вирок у спеціальному (заочному) досудовому 

розслідувані (судовому розгляді) кримінальних правопорушень? 
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Особисто розслідував кримінальне правопорушення за спеціальною 

(заочною) процедурою 

Приймав участь у процесі розслідування за спеціальною (заочною) 

процедурою 

Приймав участь у судовому розгляді за спеціальною (заочною) 

процедурою 

Проводив судовий розгляд за спеціальною (заочною) процедурою 

Оголошував вирок за спеціальною (заочною) процедурою 

Не розслідував, участі у процесі не приймав, судовий розгляд не проводив, 

вирок не оголошував 

6. Чи вважаєте Ви за доцільне проведення в Україні спеціального 

досудового розслідування? 

Так 

Ні 

Важко відповісти однозначно 

Інше 

7. Чи можлива, на Вашу думку, при проведенні досудового розслідування, 

судового розгляду, відсутність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного? 

Так 

Ні 

Важко відповісти однозначно 

Інше 

8. Чи відповідає, на Вашу думку, спеціальне досудове розслідування 

кримінальних правопорушень в Україні вимогам міжнародних стандартів (заочне 

розслідування, заочний судового розгляд, заочний вирок)? 

Так 

Ні 

Важко відповісти однозначно 

Інше 
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9. Чи досягається мета кримінального провадження в Україні у випадку 

здійснення «in absentia»? 

Так 

Ні 

Важко відповісти однозначно 

Інше 

10. Чи може забезпечити захист підозрюваного, обвинуваченого, 

підсудного, адвокат залучений з безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному провадженні за відсутності клієнта (підозрюваного, 

обвинуваченого, підсудного)? 

Так 

Ні 

Важко відповісти однозначно 

Інше 

11. Спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінальних 

правопорушень за ступенем тяжкості повинно проводитися щодо усіх злочинів? 

Так 

Тільки по особливо тяжким злочинам 

Тільки по тяжким злочинам 

Тільки по злочинах середньої тяжкості 

Тільки по злочинам невеликої тяжкості 

Інше 

12. Спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінальних 

правопорушень повинно проводитися щодо усіх видів злочинів (відповідно до 

розділів КК України, особливої частини)? 

Так 

Тільки по окремим видам 

Інше 
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13. У якій формі має бути перегляд заочного вироку постановленого при 

проведенні спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень? 

У загальному порядку 

У спеціальному порядку 

Інше 

14. Дякую за Вашу увагу! Чи маєте Ви побажання, зауваження, 

доповнення, зміни? 

Маю, обов'язково напишу на пошту: koper14681@gmail.com 

Відсутні 

 

 

mailto:koper14681@gmail.com
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Додаток В 

Таблиця поняття заочного кримінального провадження 

 

ЗАОЧНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

«IN ABSENTIA» 

 

Це кримінальне провадження щодо особи, яка переховування від органів 

слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, яка 

перебуває поза межами території України та оголошена у міждержавний 

та\або міжнародний розшук, та кваліфікація правопорушення відповідає 

вимогам ст. 2971 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді 

 

 

СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ 

РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

 

СПЕЦІАЛЬНЕ СУДОВЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ 

 

 

Переховування від 

органів слідства та суду 

з метою ухилення від 

кримінальної 

відповідальності 

 

Перебування поза межами 

території України та 

оголошення у 

міждержавний та\або 

міжнародний розшук 

 

Кваліфікація 

правопорушення 

заочного 

провадження 

передбачено КПК 

України  
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Додаток Г 

Міжнародні угоди про правову допомогу у кримінальних справах між 

Україною та державами світу 

Назва договору Дата 

підписання 

Дата 

ратифікаці

ї 

Дата 

набуття 

чинності 

Договір між Україною і Китайською 

Народною Республікою про правову 

допомогу у цивільних та кримінальних 

справах  

31.10.1992 05.02.1993 19.01.1994 

Договір між Україною і Республікою 

Польща про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних і кримінальних 

справах  

24.05.1993 04.02.1994 14.08.1994 

Договір між Україною і Литовською 

Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах  

07.07.1993 17.12.1993 20.11.1994 

Договір між Україною і Республікою 

Молдова про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних і кримінальних 

справах  

13.12.1993 10.11.1994 24.05.1995 

Договір між Україною і Естонською 

Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних та 

кримінальних справах  

15.02.1995 22.11.1995 17.05.1996 

http://old.minjust.gov.ua/9702
http://old.minjust.gov.ua/9702
http://old.minjust.gov.ua/9702
http://old.minjust.gov.ua/9702
http://old.minjust.gov.ua/9705
http://old.minjust.gov.ua/9705
http://old.minjust.gov.ua/9705
http://old.minjust.gov.ua/9705
http://old.minjust.gov.ua/9706
http://old.minjust.gov.ua/9706
http://old.minjust.gov.ua/9706
http://old.minjust.gov.ua/9706
http://old.minjust.gov.ua/9708
http://old.minjust.gov.ua/9708
http://old.minjust.gov.ua/9708
http://old.minjust.gov.ua/9708
http://old.minjust.gov.ua/9711
http://old.minjust.gov.ua/9711
http://old.minjust.gov.ua/9711
http://old.minjust.gov.ua/9711
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Договір між Україною і Республікою 

Грузія про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та кримінальних 

справах  

09.01.1995 22.11.1995 05.12.1996 

Договір між Україною і Латвійською 

Республікою про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних 

та кримінальних справах  

23.05.1995 22.11.1995 12.07.1996 

Договір між Україною і Монголією про 

правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах  

27.06.1995 01.11.1996 01.08.2002 

Договір між Україною і Канадою про 

взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах  

23.09.1996 17.12.1997 01.03.1999 

Угода між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії про арешт і 

конфіскацію доходів та знарядь, 

пов’язаних зі злочинною діяльністю, за 

винятком незаконного обігу наркотиків  

18.04.1996 01.11.1996 01.04.1997 

Угода між Урядом України та Урядом 

Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії про надання 

взаємодопомоги у боротьбі з незаконним 

обігом наркотиків  

18.04.1996 01.11.1996 01.04.1997 

Договір між Україною і Грузією про 

передачу осіб, засуджених до позбавлення 

волі, для подальшого відбування 

14.02.1997 21.11.1997 10.05.1998 

http://old.minjust.gov.ua/9714
http://old.minjust.gov.ua/9714
http://old.minjust.gov.ua/9714
http://old.minjust.gov.ua/9714
http://old.minjust.gov.ua/9716
http://old.minjust.gov.ua/9716
http://old.minjust.gov.ua/9716
http://old.minjust.gov.ua/9716
http://old.minjust.gov.ua/9717
http://old.minjust.gov.ua/9717
http://old.minjust.gov.ua/9717
http://old.minjust.gov.ua/9718
http://old.minjust.gov.ua/9718
http://old.minjust.gov.ua/9718
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9719
http://old.minjust.gov.ua/9721
http://old.minjust.gov.ua/9721
http://old.minjust.gov.ua/9721
http://old.minjust.gov.ua/9721
http://old.minjust.gov.ua/9721
http://old.minjust.gov.ua/9724
http://old.minjust.gov.ua/9724
http://old.minjust.gov.ua/9724
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покарання  

Договір між Україною і 

Азербайджанською Республікою про 

передачу осіб, засуджених до позбавлення 

волі, для подальшого відбування 

покарання  

24.03.1997 21.11.1997 27.04.1998 

Договір між Україною і Республікою 

Узбекистан про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних і сімейних 

справах  

19.02.1998 05.11.1998 19.06.1999 

Договір між Україною і Республікою 

Узбекистан про передачу осіб, засуджених 

до позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання  

19.02.1998 19.03.1999 20.06.1999 

Договір між Україною та США про 

взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах  

22.07.1998 10.02.2000 27.02.2001 

Договір між Україною і Китайською 

Народною Республікою про екстрадицію  

10.12.1998 21.10.1999 13.07.2000 

Договір між Україною і Республікою 

Казахстан про передачу осіб, засуджених 

до позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання  

17.09.1999 18.05.2000 22.06.2000 

Договір між Україною та Соціалістичною 

Республікою В`єтнам про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних 

та кримінальних справах  

06.04.2000 02.11.2000 18.08.2002 

http://old.minjust.gov.ua/9724
http://old.minjust.gov.ua/9726
http://old.minjust.gov.ua/9726
http://old.minjust.gov.ua/9726
http://old.minjust.gov.ua/9726
http://old.minjust.gov.ua/9726
http://old.minjust.gov.ua/9728
http://old.minjust.gov.ua/9728
http://old.minjust.gov.ua/9728
http://old.minjust.gov.ua/9728
http://old.minjust.gov.ua/9731
http://old.minjust.gov.ua/9731
http://old.minjust.gov.ua/9731
http://old.minjust.gov.ua/9731
http://old.minjust.gov.ua/9733
http://old.minjust.gov.ua/9733
http://old.minjust.gov.ua/9733
http://old.minjust.gov.ua/9734
http://old.minjust.gov.ua/9734
http://old.minjust.gov.ua/9732
http://old.minjust.gov.ua/9732
http://old.minjust.gov.ua/9732
http://old.minjust.gov.ua/9732
http://old.minjust.gov.ua/9730
http://old.minjust.gov.ua/9730
http://old.minjust.gov.ua/9730
http://old.minjust.gov.ua/9730


228 

Договір між Україною та Республікою 

Македонія про правову допомогу в 

цивільних справах  

10.04.2000 02.11.2000 20.06.2003 

Угода між Україною та Турецькою 

Республікою про правову допомогу та 

співробітництво у цивільних справах  

23.11.2000 05.07.2001 02.05.2004 

Договір між Україною і Республікою 

Вірменія про передачу осіб, засуджених до 

позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання  

01.03.2001 15.11.2001 01.09.2002 

Договір між Україною і Чеською 

Республікою про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних справах  

28.05.2001 10.01.2002 08.11.2002 

Договір між Україною та Китайською 

Народною Республікою про передачу 

засуджених осіб  

21.07.2001 07.03.2002 12.10.2002 

Договір між Україною та Угорською 

Республікою про правову допомогу в 

цивільних справах  

02.08.2001 10.01.2002 08.03.2002 

Договір між Україною та Федеративною 

Республікою Бразилія про взаємну 

правову допомогу у кримінальних справах  

16.01.2002 06.03.2003 24.10.2006 

Договір між Україною і Румунією про 

правову допомогу та правові відносини в 

цивільних справах  

30.01.2002 07.09.2005 30.10.2006 

Угода між Україною та Грецькою 

Республікою про правову допомогу в 

02.07.2002 22.11.2002 27.01.2007 

http://old.minjust.gov.ua/9729
http://old.minjust.gov.ua/9729
http://old.minjust.gov.ua/9729
http://old.minjust.gov.ua/9727
http://old.minjust.gov.ua/9727
http://old.minjust.gov.ua/9727
http://old.minjust.gov.ua/9725
http://old.minjust.gov.ua/9725
http://old.minjust.gov.ua/9725
http://old.minjust.gov.ua/9725
http://old.minjust.gov.ua/9723
http://old.minjust.gov.ua/9723
http://old.minjust.gov.ua/9723
http://old.minjust.gov.ua/9722
http://old.minjust.gov.ua/9722
http://old.minjust.gov.ua/9722
http://old.minjust.gov.ua/9720
http://old.minjust.gov.ua/9720
http://old.minjust.gov.ua/9720
http://old.minjust.gov.ua/9715
http://old.minjust.gov.ua/9715
http://old.minjust.gov.ua/9715
http://old.minjust.gov.ua/10113
http://old.minjust.gov.ua/10113
http://old.minjust.gov.ua/10113
http://old.minjust.gov.ua/9713
http://old.minjust.gov.ua/9713
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цивільних справах  

Договір між Україною та Республікою 

Індія про видачу правопорушників  

03.10.2002р. 06.03.2003р

. 

18.01.2007 

Договір між Україною та Республікою 

Індія про взаємну правову допомогу в 

кримінальних справах  

03.10.2002 06.03.2003 12.09.2003 

Договір між Україною і Республікою Куба 

про правові відносини та правову 

допомогу в цивільних і кримінальних 

справах  

27.03.2003 10.12.2003 - 

Угода між Україною та Гонконгом, 

Спеціальним Адміністративним Районом 

Китайської Народної Республіки про 

взаємну правову допомогу в кримінальних 

справах  

02.04.2003 20.11.2003 19.01.2004 

Договір між Україною та Корейською 

Народно-Демократичною Республікою 

про правову допомогу в цивільних та 

кримінальних справах  

13.10.2003 04.06.2004 17.12.2004 

Договір між Україною та Федеративною 

Республікою Бразилія про видачу 

правопорушників  

21.10.2003 01.07.2004 27.08.2006 

Договір між Україною та Республікою 

Панама про видачу правопорушників  

04.11.2003 12.05.2004    - 

Договір між Україною та Республікою 

Панама про взаємну правову допомогу у 

04.11.2003 12.05.2004    - 

http://old.minjust.gov.ua/9713
http://old.minjust.gov.ua/10114
http://old.minjust.gov.ua/10114
http://old.minjust.gov.ua/9712
http://old.minjust.gov.ua/9712
http://old.minjust.gov.ua/9712
http://old.minjust.gov.ua/10115
http://old.minjust.gov.ua/10115
http://old.minjust.gov.ua/10115
http://old.minjust.gov.ua/10115
http://old.minjust.gov.ua/10116
http://old.minjust.gov.ua/10116
http://old.minjust.gov.ua/10116
http://old.minjust.gov.ua/10116
http://old.minjust.gov.ua/10116
http://old.minjust.gov.ua/9710
http://old.minjust.gov.ua/9710
http://old.minjust.gov.ua/9710
http://old.minjust.gov.ua/9710
http://old.minjust.gov.ua/10117
http://old.minjust.gov.ua/10117
http://old.minjust.gov.ua/10117
http://old.minjust.gov.ua/9709
http://old.minjust.gov.ua/9709
http://old.minjust.gov.ua/10119
http://old.minjust.gov.ua/10119
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кримінальних справах  

Договір між Україною та Республікою 

Таджикистан про передачу засуджених 

осіб  

 

 

02.04.2004  22.09.2005  -  

Договір між Україною та Ісламською 

Республікою Іран про видачу 

правопорушників  

 

 

 

11.05.2004  06.07.2005   - 

Договір між Україною та Ісламською 

Республікою Іран про передачу 

засуджених осіб  

 

 

 

11.05.2004 

 

 06.07.2005 

 

  - 

 

Договір між Україною та Ісламською 

Республікою Іран про правові відносини 

та правову допомогу у цивільних і 

кримінальних справах  

 11.05.2004 

 

 07.09.2005 

 

  - 

 

Угода між Україною та Республікою Кіпр 

про правову допомогу в цивільних справах  

 06.09.2004  22.09.2005 18.03.2006 

Договір між Україною та Арабською 

Республікою Єгипет про правову 

допомогу в кримінальних справах  

 10.10.2004 

 

 22.06.2005

р. 

 

19.01.2006

р. 

 

Договір між Україною та Арабською 

Республікою Єгипет про видачу 

правопорушників  

 10.10.2004 

 

 22.06.2005 

 

 

19.01.2006 

 

 

Договір між Україною та Корейською 

Народно-Демократичною Республікою 

про передачу осіб, засуджених до 

позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання  

 12.11.2004 

 

 22.06.2005 

 

22.12.2006 

http://old.minjust.gov.ua/10119
http://old.minjust.gov.ua/10120
http://old.minjust.gov.ua/10120
http://old.minjust.gov.ua/10120
http://old.minjust.gov.ua/10121
http://old.minjust.gov.ua/10121
http://old.minjust.gov.ua/10121
http://old.minjust.gov.ua/10122
http://old.minjust.gov.ua/10122
http://old.minjust.gov.ua/10122
http://old.minjust.gov.ua/10123
http://old.minjust.gov.ua/10123
http://old.minjust.gov.ua/10123
http://old.minjust.gov.ua/10123
http://old.minjust.gov.ua/10124
http://old.minjust.gov.ua/10124
http://old.minjust.gov.ua/9704
http://old.minjust.gov.ua/9704
http://old.minjust.gov.ua/9704
http://old.minjust.gov.ua/9703
http://old.minjust.gov.ua/9703
http://old.minjust.gov.ua/9703
http://old.minjust.gov.ua/10125
http://old.minjust.gov.ua/10125
http://old.minjust.gov.ua/10125
http://old.minjust.gov.ua/10125
http://old.minjust.gov.ua/10125
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Договір між Україною та Туркменистаном 

про передачу осіб, засуджених до 

позбавлення волі, для подальшого 

відбування покарання 

 

 23.03.2005  05.10.2005 23.06.2006 

http://old.minjust.gov.ua/9701
http://old.minjust.gov.ua/9701
http://old.minjust.gov.ua/9701
http://old.minjust.gov.ua/9701
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Додаток Д 

У відповідності до державної статистичної звітності за 2018-2020 роки 

стосовно кримінальних правопорушень у яких здійснювалось спеціальне 

досудове розслідування: 

 

 2018 2019 2020 

Обліковано кримінальних правопорушень у 

звітному періоді 

19 0 21 

Кримінальні правопорушення, у яких особам 

вручено повідомлення про підозру 

19 0 21 

Кримінальні правопорушення, за якими 

провадження направлені до суду з 

обвинувальним актом 

18 0 19 

Кримінальні правопорушення, у яких на кінець 

звітного періоду рішення не прийнято (про 

закінчення або зупинення) 

1 0 2 

Примітка: по 1 кримінальному провадженню, що було в залишку 

станом на 31.12.2008 року  протягом  наступного 2019 року рішення не 

було прийнято. 
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Якщо розглядати віковий, освітній склад та громадянство осіб, які вчинили 

кримінальні правопорушення, стосовно яких проводилось спеціальне досудове 

розслідування то маємо наступні статистичні дані: 

 

Кількісь осіб, стосовно яких здійснено спеціальне досудове 

розслідування  
2018 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2020 

Всього осіб 48 

4 4 

з 
н

и
х
, 

у
 к

р
и

м
ін

а
л

ь
н

и
х

 п
р

о
в

а
д

ж
е
н

н
я

х
 

о
р

г
а
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прокуратури 15 

  

з них у воєнній сфері 0 

  

Національної поліції 1 

2 3 

що здійснюють контроль за додержанням податкового 

законодавства 
0 

  

безпеки 32 

2 3 

Національного антикорупційного бюро 0 

  

Державного бюро розслідувань 0 

  

 

Згідно статистичних даних Державної судової адміністрації України, 

Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства юстиції України, Касаційного кримінального суду у складі 

Верховного Суду за період 2018 року, у 32 кримінальних провадженнях 

відповідно до ст. 323 КПК України було здійснено спеціальне судове 

провадження (місцеві загальні суди областей: Донецької – 6 кримінальних 

проваджень, Запорізької – 6, Луганської – 3, Львівської – 1, Рівненської – 2, 

Тернопільської – 6, Харківської – 1 та м. Києва – 7) 

В 2019 році у 9 кримінальних провадженнях відповідно до ст. 323 КПК 

здійснено спеціальне судове провадження (місцеві загальні суди областей: 

https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r1&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r2&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r3&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r4&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r5&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r6&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r7&key=3412890
https://erdr.gp.gov.ua/erdr/erdr.bi.web.Listing.cls?link=t1m1c2r8&key=3412890
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Запорізької – 6 кримінальних проваджень, Луганської – 1, Полтавської – 1, 

Харківської – 1). 2019 

Станом на 20.03.2021 статистичний звіт за 2020 рік відсутній, очікується в 

першій половині квітня п.р.. 

Таким чином, з наведених даних вбачається, що правоохоронна система 

України в цілому майже не використовує можливість, яку надає Кримінальний 

процесуальний Кодекс України – проведення спеціального досудового 

розслідування. 



ЗАТВЕРДЖУЮ

впровадження результатів дисертаційного дослідження 

КОПЕРСАК ДМИТРА ВІТАЛІЙОВИЧА на тему: «СПЕЦІАЛЬНЕ 
ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ»
у науково-дослідну діяльність факультету бізнеса і права Херсонського 

державного університету

Комісія у складі: завідувача кафедри галузевого права ФБіП, доктора 
юридичних наук Саінчина О.С., професора кафедри галузевого права ФБіП, 
доктора юридичних наук, професор Сотула О.С., доцент кафедри галузевого 
права ФБіП, кандидата юридичних наук Гавловської А.О. склала цей акт про 
те, що нею розглянуто основні положення дисертації Коперсак Дмитра 
Віталійовича на тему: «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень» зі спеціальності 12.00.09 - кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Результати зазначеного дослідження мають важливе теоретико-правове 
значення для розвитку науки криміналістики, кримінального процесу та 
оперативно-розшукової діяльності, необхідний теоретичний рівень, 
практичну спрямованість та можуть бути використані у подальших наукових 
дослідженнях факультету бізнеса і права Херсонського державного 
університету.

В якості наукових джерел в лекціях рекомендовано такі публікації 
дисертанта:

1. Коперсак Д.В., Генезис використання спеціального досудового 
(заочного) розслідування кримінальних правопорушень на теренах 
України / Науковий журнал «Південноукраїнський правничий 
часопис», №2, 2017-м. Одеса. - 163 с.;

2. Коперсак Д.В., Проблеми визначення правового статусу учасників 
спеціального досудового розслідування кримінальних 
правопорушень / Науковий журнал «Право і суспільство», №2, 4.2, 
2018-м. Дніпро. - 247 с.;

3. Коперсак Д.В., Особливості здійснення спеціального досудового 
(заочного) розслідування кримінальних правопорушень / 
«Національний юридичний журнал: теорія і практика» ТОВ Науково-

FreeText
    Додаток Е



практичне правове видання, №2-1 (ЗО), 2018 - Республіка Молдова. - 
189 с.;

4. Коперсак Д.В., Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень та практика Європейського суду з прав людини / 
Збірник наукових праць, Науковий вісник публічного та приватного 
права / Науково-дослідницький інститут публічного права / Випуск 4 
/ Том 2/2018- Київ. - 265 с.;

5. Коперсак Д.В., Досудове розслідування кримінальних 
правопорушень за відсутності підозрюваного / «Процесуальні 
аспекти досудового розслідування», матеріали Міжнародної 
науково-практичної конференції, м. Одеса, 07.04.2017 - Одеса: 
ОДУВС, 2017.-267 с.;

6. Міжнародний досвід використання заочного кримінального 
провадження для України / «Нове міжнародне право та національне 
законодавство - нові завдання юридичної науки», матеріали 
Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018 
- К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. - 128 с.;

7. Коперсак Д.В., Проблеми визначення поняття спеціального 
(заочного) розслідування кримінальних правопорушень в Україні / 
«Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Львів, 16-17.11.2018 - Л.: Західноукраїнська організація «Центр 
правничих ініціатив», 2018. - Ч. 1. - 128 с.;

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження Коперсак Дмитра 
Віталійовича на тему: «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 
вважати впровадженими в наукову діяльність факультету бізнеса і права 
Херсонського державного університету під час проведення 
загальнотеоретичних та галузевих досліджень спрямованих на подальший 
розвиток науки криміналістики, кримінального процесу та оперативно- 
розшукової діяльності.

О.С. Саінчин

О.С. Сотула

А.О. Гавловська



I
ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник Головного управління 
Національної поліції
^Одеській області
генеГ піди третього рангу 

Олег Бех 
2Е/ р.

АКТ
про використання результатів дисертаційного дослідження 

«СПЕЦІАЛЬНЕ ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ»

Коперсака Дмитра Віталійовича 
у практичній діяльності ГУНП в Одеській області

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Ми, що нижче підписалися, члени комісії: заступник начальника ГУНП в 
Одеській області полковник поліції Мельник Сергій Валерійович; заступник 
начальника ГУНП в Одеській області полковник поліції Махотін Сергій 
Петрович; заступник начальника ГУНП в Одеській області - начальник 
кримінальної поліції полковник поліції Ганжа Олександр Олександрович, що 
результати дисертаційної роботи аспіранта кафедри кримінального процесу 
Коперсака Д.В. використано під час виконання науково-практичної роботи 
ГУНП в Одеській області: «Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень».

Результати наукового дослідження використані у практичній діяльності 
ГУНП в Одеській області:

1) Коперсак Д.В. Генезис використання спеціального досудового 
(заочного) розслідування кримінальних правопорушень на теренах 
України / Науковий журнал «Південноукраїнський правничий 
часопис», №2, 2017-м. Одеса. - 163 с.;

2) Коперсак Д.В. Проблеми визначення правового статусу учасників 
спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень 
/ Науковий журнал «Право і суспільство», №2, 4.2, 2018-м. Дніпро. - 
247 с.;

3) Коперсак Д.В. Особливості здійснення спеціального досудового 



(заочного) розслідування кримінальних правопорушень / 
«Національний юридичний журнал: теорія і практика» ТОВ 
Науково-практичне правове видання, №2-1 (ЗО), 2018 - Республіка 
Молдова. - 189 с.;

4) Коперсак Д.В. Спеціальне досудове розслідування кримінальних 
правопорушень та практика Європейського суду з прав людини / 
Збірник наукових праць, Науковий вісник публічного та приватного 
права / Науково-дослідницький інститут публічного права / Випуск 4 / 
Том 2 / 2018 - Київ. - 265 с.;

5) Коперсак Д.В., Смоков С.М., Заочне досудове розслідування та 
заочний судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний 
аналіз та проблеми практичного застосування / Науковий журнал / 
Наукове видання Південноукраїнський правничий часопис І 2’2020 / 
2020 - Одеса. - 128 с.;

6) Kopersak D.V., Special Pre-trial Investigation of Criminal Offenses in 
Ukraine «in Absentia», European Reforms Bulletin, 2020, № 4, P. 57-60;

7) Коперсак Д.В. Досудове розслідування кримінальних правопорушень 
за відсутності підозрюваного / «Процесуальні аспекти досудового 
розслідування», матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Одеса, 07.04.2017 - Одеса: ОДУВС, 2017. - 267 с.;

8) Коперсак Д.В., Міжнародний досвід використання заочного 
кримінального провадження для України / «Нове міжнародне право та 
національне законодавство - нові завдання юридичної науки», 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 
09-10.11.2018 - К.: Центр правових наукових досліджень, 2018. - 128 
с.;

9) Коперсак Д.В. Розслідування кримінальних правопорушень за
відсутності підозрюваного, обвинуваченого в Україні / «Правові 
засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та 
зарубіжний досвід», матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків, 16-17.11.2018 - X.: ТО «Асоціація
аспірантів-юристів», 2018. - Ч. 2. - 120 с.;

10) Коперсак Д.В., Проблеми визначення поняття спеціального 
(заочного) розслідування кримінальних правопорушень в Україні / 
«Правові системи суспільства: сучасні проблеми та перспективи 
розвитку», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 
м. Львів, 16-17.11.2018 - Л.: Західноукраїнська організація «Центр 
правничих ініціатив», 2018. - Ч. 1. - 128 с.;



11) Коперсак Д.В., Правові наслідки проведення спеціального 
досудового розслідування кримінальних правопорушень та практика 
застосування / «Актуальні питання Юридичної теорії та практики: 
наукові дискусії», матеріали Міжнародної науково-практичної 
конференції, м. Харків, 04-05.12.2020 - X.: Східноукраїнська наукова 
юридична організація, 2020. - Ч. 1. - 180 с..

ВИСНОВОК

Результати дисертаційного дослідження Коперсака Дмитра Віталійовича 
на тему: «Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень» на 
здобування наукового ступеня кандидата юридичних наук вважати 
впровадженими у практичну діяльність ГУНП в Одеській області під час 
проведення загальнотеоретичних та галузевих досліджень спрямованих на 
подальший розвиток науки кримінального процесу та криміналістики; судової 
експертизи; оперативно-розшукової діяльності.

Члени комісії:

Сергій Мельник

Сергій Махотін

Заступник начальника ГУНП в Одеській 
полковник поліції

Заступник начальника ГУНП 
полковник поліції

Заступник рачальни 
начальник кримінальної 
поліції полковник поліції

П в Одеській області -

Олександр Ганжа 
/9- /«й.
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АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
результатів дисертаційного дослідження на тему: 

«Спеціальне досудове розслідування кримінальних правопорушень» 
Коперсака Д.В. у науково-дослідну діяльність 

Одеського державного університету внутрішніх справ

Комісія у складі:

1) начальника відділу організації наукової роботи ОДУВС, кандидата 

юридичних наук, Домброван Наталії Василівни, підполковника поліції;

2) ученого секретаря ОДУВС, кандидата педагогічних наук, доцента Ісаєнка 

Максима Миколайовича;

3) завідувача докторантури та аспірантури ОДУВС, кандидата юридичних 

наук, Теслюк Ірини Олександрівни

склали цей акт з приводу того, що висновки, пропозиції, результати 

дослідження, рекомендації, розроблені Коперсаком Д.В. у ході роботи над 

дисертаційним дослідженням: «Спеціальне досудове розслідування

кримінальних правопорушень», застосовуються у науково-дослідницькій роботі 

Одеського державного університету внутрішніх справ з метою подальшої 

розробки проблемних питань досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, зокрема при проведенні спеціального (заочного) досудового 

розслідування кримінальних правопорушень «ш absentia», за відсутності 

підозрюваного. Відсутність підозрюваного при проведені спеціального 

(заочного) досудового розслідування допускається при дотримані обов’язкових 

гарантій; здійснення спеціального досудового розслідування кримінальних 

правопорушень та з метою подальшої розробки створення запропонованого



єдиного державного електронного реєстру сповіщень по кримінальним 

провадженням; та процесу оскарження вироку ухваленому після проведення 

процедури СДРКП; та внесення доповнень до КПК України.

Зазначені наукові напрацювання Коперсака Д.В. були використані під час 

підготовки фахових наукових статей та тез доповідей на науково-практичних 

конференціях:

Коперсак Д.В. Генезис використання спеціального досудового (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень на теренах України / Науковий 

журнал «Південноукраїнський правничий часопис», №2, 2017 - м. Одеса. - 

163 с.;

Коперсак Д.В. Проблеми визначення правового статусу учасників 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень / 

Науковий журнал «Право і суспільство», №2, 4.2, 2018 - м. Дніпро. - 247 с.;

Коперсак Д.В. Особливості здійснення спеціального досудового (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень / «Національний юридичний 

журнал: теорія і практика» ТОВ Науково-практичне правове видання, №2-1 (ЗО), 

2018 - Республіка Молдова. - 189 с.;

Коперсак Д.В. Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень та практика Європейського суду з прав людини / Збірник 

наукових праць, Науковий вісник публічного та приватного права / 

Науково-дослідницький інститут публічного права / Випуск 4 / Том 2/2018 — 

Київ. - 265 с.;

Коперсак Д.В., Смоков С.М., Заочне досудове розслідування та заочний 

судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз та проблеми 

практичного застосування / Науковий журнал / Наукове видання 

Південноукраїнський правничий часопис / 2’2020 / 2020 - Одеса. - 128 с.;

Kopersak D.V., Special Pre-trial Investigation of Criminal Offenses in Ukraine 

«in Absentia», European Reforms Bulletin, 2020, № 4, P. 57-60;

Коперсак Д.В. Досудове розслідування кримінальних правопорушень -за 

відсутності підозрюваного / «Процесуальні аспекти досудового розслідування»,



матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 07.04.2017 - 

Одеса: ОДУВС, 2017. - 267 с.;

Коперсак Д.В., Міжнародний досвід використання заочного кримінального 

провадження для України І «Нове міжнародне право та національне 

законодавство - нові завдання юридичної науки», матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018 - К.: Центр правових 

наукових досліджень, 2018. - 128 с.;

Коперсак Д.В. Розслідування кримінальних правопорушень за відсутності 

підозрюваного, обвинуваченого в Україні / «Правові засоби забезпечення та 

захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 16-17.11.2018 - X.: ГО 

«Асоціація аспірантів-юристів», 2018. - Ч. 2.-120 с.;

Коперсак Д.В., Проблеми визначення поняття спеціального (заочного) 

розслідування кримінальних правопорушень в Україні / «Правові системи 

суспільства: сучасні проблеми та перспективи розвитку», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 16-17.11.2018 - Л.: 

Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2018. - Ч. 1. - 

128 с.;

Коперсак Д.В., Правові наслідки проведення спеціального досудового 

розслідування кримінальних правопорушень та практика застосування / 

«Актуальні питання Юредичної теорії та практики: наукові дискусії», матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 04-05.12.2020 - X.: 

Східноукраїнська наукова юридична організація, 2020. - Ч. 1. - 180 с..

Зазначені праці підтвердили високий теоретичний і навчально-методичний 

рівень, практичну доступність і доцільність за результатами використання під 

час підготовки та проведення усіх видів занять, а також були використані у 

науково-дослідній роботі профільних кафедр, наукових лабораторіях та 

перемінного складу.

Таким чином, результати дисертаційного дослідження на тему: «Спеціальне 

досудове розслідування кримінальних правопорушень» Коперсака Д.В. на



здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» 

впроваджені у науково-дослідну діяльність Одеського державного університету 

внутрішніх справ та використовуються для розробки проблемних питань 

досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Члени комісії:

Начальник відділу 
організації наукової роботи ОДУВС 
кандидат юридичних наук, 
підполковник поліції

Учений секретар ОДУВС 
кандидат педагогічних наук

Завідувач докторантури 
та аспірантури ОДУВС 
кандидат юридичних наук

Наталія ДОМБРОВАН

Максим ІСАЄНКО

Ірина ТЕСЛЮК



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор Одеського державного

університету внутрішніх справ

про впровадження у навчальний процес Одеського державного 

університету внутрішніх справ наукових розробок дисертаційного 

дослідження аспірант Коперсака Дмитра Віталійовича «СПЕЦІАЛЬНЕ 

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ»

м. Одеса " "лютого 2021 р.

Комісія у складі:

-Начальника навчально-методичного відділу ОДУВС, кандидата 

технічних наук, доцента, полковника поліції Сіфорова O.L,

- Декана факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування ОДУВС, кандидата юридичних наук, доцента, підполковника 

поліції Горбаньова І.М.,

- Завідувача кафедри кримінального процесу ОДУВС, кандидата 

юридичних наук, доцента, підполковника поліції Тетерятник Г.К.,

склали цей акт з приводу того, що висновки, пропозиції, результати 

дослідження, рекомендації, розроблені Коперсаком Д.В. у ході роботи над 

дисертаційним дослідженням: «Спеціальне досудове розслідування

кримінальних правопорушень», використовується у навчальній діяльності 

Одеського державного університету внутрішніх справ, у викладанні на лекціях, 

семінарських та практичних заняттях студентам, слухачам та курсантам з 

навчальних дисциплін «Кримінальний процес».



Результата наукового дослідження використані у навчальному процесі 

Одеського державного університету внутрішніх справ:

1) Коперсак Д.В. Генезис використання спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень на теренах України / 

Науковий журнал «Південноукраїнський правничий часопис», №2, 2017 - м. 

Одеса. - 163 с.;

2) Коперсак Д.В. Проблеми визначення правового статусу учасників 

спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень І 

Науковий журнал «Право і суспільство», №2, 4.2, 2018-м. Дніпро. - 247 с.;

3) Коперсак Д.В. Особливості здійснення спеціального досудового 

(заочного) розслідування кримінальних правопорушень / «Національний 

юридичний журнал: теорія і практика» ТОВ Науково-практичне правове 

видання. №2-1 (ЗО), 2018 - Республіка Молдова. - 189 с.;

4) Коперсак Д.В. Спеціальне досудове розслідування кримінальних 

правопорушень та практика Європейського суду з прав людини / Збірник 

наукових праць, Науковий вісник публічного та приватного права / Науково- 

дослідницький інститут публічного права / Випуск 4 / Том 2 / 2018 - Київ. - 265 

с.;

5) Коперсак Д.В., Смоков С.М., Заочне досудове розслідування та 

заочний судовий розгляд кримінальних правопорушень: теоретичний аналіз та 

проблеми практичного застосування / Науковий журнал / Наукове видання 

Південноукраїнський правничий часопис / 2’2020 / 2020 - Одеса. - 128 с.;

6) Kopersak D.V., Special Pre-trial Investigation of Criminal Offenses in 

Ukraine «in Absentia», European Reforms Bulletin, 2020, № 4, P. 57-60;

7) Коперсак Д.В. Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень за відсутності підозрюваного / «Процесуальні аспекти 

досудового розслідування», матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Одеса, 07.04.2017 - Одеса: ОДУВС, 2017. - 267 с.;

8) Коперсак Д.В., Міжнародний досвід використання заочного 

кримінального провадження для України І «Нове міжнародне право та 

національне законодавство - нові завдання юридичної науки», матеріали



Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 09-10.11.2018 - К.: 
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