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АНОТАЦІЯ 

 

Могила В.С. Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, 

розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – 

«Право». – Одеський державний університет внутрішніх справ, Одеса, 2021.  

 Дисертація є першим у науці спеціальним комплексним дослідженням 

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій.  

У дисертації досліджено правову природу та систему слідчих  

(розшукових) дій, які проводяться за ухвалою слідчого судді.  

Сформульоване визначення повноважень слідчого при поданні, розгляді та 

вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, 

проведено їх класифікацію. Ці повноваження класифіковано за: переліком 

слідчих (розшукових) дій, стосовно проведення яких подається клопотання;  

формою реалізації повноважень: повноваження щодо погодження клопотання, 

повноваження щодо подання клопотання, повноваження щодо участі у розгляді 

клопотання; специфікою нормативної регламентації: прямо визначені та 

відсильні;  визначені як повноваження слідчого та як повноваження сторони 

обвинувачення; часом здійснення: попередні та наступні; режимом здійснення; 

характером ініціації: самостійно-ініціативні (які реалізуються у силу потреб 

досудового розслідування щодо збирання доказів) та змагально-ініціативні. 

Визначено поняття повноважень слідчого судді при розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій – це системна єдність прав 

та обов’язків слідчого судді суду першої інстанції, спрямовану на забезпечення 

охорони та захисту прав, свобод та законних інтересів фізичних та юридичних 

осіб, а також на збирання та перевірку доказів, які мають публічно-владний 

характер та реалізуються у передбаченій кримінальним процесуальним законом 

формі передбаченими кримінальним процесуальним законом засобами. 

Повноваження слідчого судді стосовно слідчих (розшукових) дій поділяються на 



ті, що пов’язані із: (1) охороною та захистом права на недоторканність житла чи 

іншого володіння особи, правом не зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя (обшук житла або іншого володіння особи; огляд житла або 

іншого володіння особи; слідчий експеримент в житлі чи іншому володінні 

особи; перевірка наявності невідкладних випадків для проникнення до житла чи 

іншого володіння особи (ст. 233 КПК України); (2) охороною права на свободу 

та особисту недоторканність (обшук особи; примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи; направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи; відбирання 

біологічних зразків у особи); (3) охороною права володіти, користуватися і 

розпоряджатися своєю власністю (відібрання зразків з речей і документів); 

забезпеченням доказування. Проведено класифікацію цих повноважень слідчого 

судді за: предметною спрямованістю;  характером впливу рішення слідчого судді 

на проведення слідчої (розшукової) дії;   характером пізнавальної спрямованості 

діяльності; суб’єктом ініціації; формами реалізації; за режимом розгляду. 

Досліджено підсудність клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій; обґрунтовано, що у ст. 223 КПК України має бути закріплена норма стосовно 

підсудності клопотання, яка застосовуватиметься у разі відсутності спеціальних 

норм стосовно підсудності окремих клопотань. Ця ж норма має передбачати 

рішення слідчого судді у разі виявлення, що клопотання йому не підсудне: у разі 

самостійного встановлення цього факту слід передбачити повноваження 

слідчого судді повернути клопотання; у разі виникнення спору про підсудність 

при змагальному розгляді клопотання слідчий суддя та сторони мають діяти у 

порядку, передбаченому ч. 2 та 3 ст. 34 КПК України. 

Розглянуто клопотання слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій 

як кримінально-процесуальне рішення, указано, що воно є кримінально-

процесуальним рішенням через повну відповідність його  цільовій, суб’єктно-

функціональній,  процедурно-правовій характеристикам кримінально-

процесуального рішення.  

Детально досліджено особливості мотивування усіх клопотань слідчого 

про проведення слідчих (розшукових) дій. Запропоновано, що модельний зміст 



мотивувальної частини клопотання слідчого про проведення слідчих 

(розшукових) дій має містити: опис кримінального провадження; слідча 

(розшукова) дія, про проведення якої клопоче слідчий; особа, за участі або 

стосовно якої має проводитись слідча (розшукова) дія, або об’єкт, стосовно якого 

має проводитись слідча (розшукова) дія; підстави проведення слідчої 

(розшукової) дії; обґрунтування доказового значення даних, які планується 

отримати; обґрунтування неможливості отримати інформацію іншим способом. 

Доведено, що відсильний характер норм стосовно огляду житла чи іншого 

володіння особи є неефективним, оскільки чинні вимоги до клопотання про 

обшук житла чи іншого володіння особи не є релевантними огляду у житлі чи 

іншому володінні особи у силу таких факторів: необхідністю оперативного 

проведення огляду до внесення відомостей до ЄРДР; істотною зміною вимог до 

клопотання про обшук; різної природи цих слідчих (розшукових) дій та їх 

різного ступеню інтрузивності. Аргументовано, що у ст. 233, ст. 240 КПК 

України слід передбачити повноваження слідчого, прокурора до постановлення 

ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, з 

метою проведення також слідчого експерименту, якщо він має невідкладний 

характер, з наступним зверненням з клопотанням про проведення слідчого 

експерименту до слідчого судді. 

Запропоновано уточнити правовий режим отримання зразків для 

експертизи, який диференціюватиметься не за джерелом походження зразків, а 

за характером і часом походження: для тримання вільних та  умовно-вільних 

зразків має застосовуватися тимчасовий доступ до речей і документів; отримання 

біологічних зразків має відбувати у межах окремої процесуальної дії 

інтрузивного характеру, яка має здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді 

і у порядку, який буде пропорційним (співмірним) із повагою права особи на 

особисту недоторканність, не буде порушувати гарантії ст. 3 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, а межі дозволеного 

застосовування примусу враховуватимуть практику релевантну  ЄСПЛ. 



Указано, що клопотання слідчого стосовно отримання зразків для 

експертизи має містити: 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) зразки, які  планується отримати, 

їх характеристики обсяг; 4) підстави вважати, що зразки  перебувають або 

можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) 

особа, у якої відбиратимуться біологічні зразки; 6) експертиза, для проведення 

якої залучено експерта, і для вирішення яких питань необхідно отримати зразки; 

7) обґрунтування неможливості вирішення цих питань без отримання зразків; 8) 

для примусового відібрання біологічних зразків – відомості про наявність 

постанови прокурора у порядку ст. 241 КПК України та відмова особи від 

виконання постанови. Для унормування належної правової процедури 

відбирання біологічних зразків та дотримання прав особи у цій процедурі ч. 3 ст. 

245 КПК України слід викласти у редакції: «3. Відбирання біологічних зразків у 

особи здійснюється за правилами, передбаченими статтею 241 цього Кодексу. У 

разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки слідчий суддя, суд за 

клопотанням сторони кримінального провадження, що розглядається в порядку, 

передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, 

прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) 

здійснити відбирання біологічних зразків примусово за обов’язкової участі 

судово-медичного експерта або лікаря у медичному закладі». 

Розглянуто порядок розгляду слідчим суддею клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій та участь у ньому слідчого. Указано, що розгляд 

клопотання про проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи має здійснюватися у двох порядках: незмагальний порядок (якщо слідчий 

експеримент має невідкладний характер, зокрема, при ризику знищення або 

спотворення обстановки, яка може мати значення для відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 

випробувань); змагальний порядок із можливістю участі у розгляді клопотання 



осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені – у інших 

випадках. 

Визначено локальний предмет доказування по кожному з клопотань 

слідчого. Запропоновано: доктринальну модель локального предмету 

доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотання про огляд 

житла чи іншого володіння особи: факт вчинення кримінального 

правопорушення; можливість в результаті проведення огляду у житлі чи іншому 

володінні особи виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; значення цих відомостей для кримінального 

провадження; можливість отримання цих відомостей внаслідок проведення 

огляду у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 

доктринальну модель локального предмету доказування під час розгляду та 

вирішення слідчим суддею клопотання про проведення слідчого експеримент у 

житлі та іншому володінні особи: факт вчинення кримінального 

правопорушення; можливість у результаті проведення слідчого експерименту в 

житлі чи іншому володінні особи здійснити перевірку і уточнення відомостей, 

які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 

значення цих відомостей для кримінального провадження; можливість 

отримання цих відомостей внаслідок проведення слідчого експерименту в житлі 

чи іншому володінні особи; можливість відтворення дій, обстановки, обставин 

певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань; доктринальну 

модель локального предмету доказування при розгляді  слідчим суддею 

клопотання слідчого про надання дозволу на примусове відбирання біологічних 

зразків: обставини, передбачені ч. 3 та 4 ст. 132 КПК України; зразки, які 

планується отримати, їх характеристики обсяг; правильність встановлення 

особи, у якої відбиратимуться біологічні зразки; попереднє залучення експерта 

для проведення експертизи; для вирішення яких питань необхідно отримати 

зразки; неможливості вирішення цих питань без отримання зразків; відмову 

особи від надання зразків добровільно;  у яких умовах буде здійснено відбирання 

зразків; особливості стану здоров’я особи, щодо якої подано клопотання. 



 Досліджено формулювання ухвал слідчого судді за підсумками розгляду 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. Аргументовано потребу 

доповнення переліку кримінально-процесуальних рішень слідчого судді за 

клопотаннями наступними рішеннями: 1) ухвалою про залишення клопотання 

без розгляду (у разі: неявки у судові засідання ініціатора клопотання без 

поважних причин; подання заяви про залишення клопотання без розгляду); 2) 

закриття провадження за клопотанням (у разі відмови ініціатора клопотання від 

клопотання); 3) повернення клопотання (що слід поширити на усі клопотання 

про проведення слідчих (розшукових) дій). 

 Розглянуто проблематику доручення виконання ухвали слідчого судді за 

підсумками розгляду клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. 

Зазначено, що для забезпечення належної правової процедури виконання ухвали 

про обшук житла чи іншого володіння особи з урахуванням множинності 

суб’єктів, які можуть бути уповноважені на виконання ухвали (уся група 

прокурорів та / або уся група слідчих), слід доповнити ч. 2 ст. 235 КПК України  

пунктом 7: «7) прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих), прокурора 

(прокурорів),  які уповноважені виконати ухвалу». Доведено, що для дотримання 

прав учасників кримінального провадження у ст. 240 КПК України слід 

закріпити норму, що особа, як виконує ухвалу, може залучити підозрюваного, 

потерпілого, свідка, захисника, представника, а також інших учасників 

кримінального провадження, в тому числі осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені. 

Зазначено, що розгляд слідчим суддею клопотання слідчого про надання 

дозволу на примусове відбирання біологічних зразків має істотну специфіку 

порівняно із розглядом клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів, яка полягає у наступному: ч. 2 ст. 163 КПК України не є застосовною 

при розгляді цього клопотання; обов’язковість участі слідчого для отримання 

дослідження відомостей щодо механізму майбутньої медичної маніпуляції та 

встановлення того, що до особи не буде застосоване погане поводження у 

розумінні ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; 

слідчий має заявляти клопотання про розгляд клопотання у закритому судовому 



засіданні на підставі  п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України та ч. 1 ст. 286 Цивільного 

кодексу України. Слідчий суддя має встановити: у яких умовах буде здійснено 

відбирання зразків (тобто слідчий має довести, що це будуть умови, пристосовані 

для медичного втручання, тобто медичний заклад, та відбирання буде 

здійснюватися особою, яка має медичну освіту та відповідну кваліфікацію); 

дослідити, чи може бути завдана  загроза здоров’ю особи (за умови, що 

учасниками розгляду надана така інформація);  дослідити, чи є у особи 

особливості стану здоров’я, що можуть вплинути на прийняття рішення про 

відбирання зразків та процедуру їх відбирання. Відповідні відомості мають бути 

відображені в ухвалі за результатами розгляду клопотання. 

 Ключові слова: слідчий, слідчий суддя, слідчі (розшукові) дії, 

повноваження, клопотання слідчого,  ухвала слідчого судді, локальний предмет 

доказування, виконання ухвали слідчого судді. 
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SUMMARY 

 
 

 

Mohyla V.S. Investigator’s and investigative judge’s powers during submission, 

consideration and disposition of motions to conduct investigative (search) actions. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for the degree 

of Doctor of Philosophy in specialty 081 - "Law". - Odessa State University of Internal 

Affairs, Odessa, 2021. 

The dissertation is the first special complex scientific research of an investigator’s 

and an investigative judge’s powers during submission, consideration and disposition 

of motions to conduct investigative (search) actions. 

The legal nature and the system of investigative (search) detective actions that are 

conducted upon a decision of the investigative judge are examined. 

The definition of the investigator’s powers during submission, consideration, and 

disposition of motions by the investigative judge to conduct investigative (search) 

actions is formulated and such powers are classified. The powers are classified on: list 

of investigative (search) actions in respect of which a motion shall be filled; a form of 

realization of powers: powers regarding agreeing upon a motion, powers regarding 

submitting a motion, powers regarding participation during the consideration of a 

motion; the special character of legal regulation: directly provided and in a form of a 

reference; those that defined as such that belong to an investigator and those that belong 

to prosecution party; time of conducting: preliminary and subsequent; mode of 

conduct; the character of initiation: autonomous-initiative (that are realized due to the 

needs of pre-trial investigation on evidence gathering) and adversary-initiative. 

The notion of powers of the investigative judge during consideration and 

disposition of motions to conduct investigative (search) actions is proposed. It is the 

systematic cohesion of rights and duties of the investigative judge of the court of the 

first instance that are aimed to ensure security and protection of rights, freedoms, and 

legitimate interests of individuals and entities as well as to gather and verify evidence 

that has public character and are realized in the ways and form prescribed by the 

criminal procedural law. The investigative judge’s powers regarding investigative 

(search) actions are divided into the following groups that are connected to (1) security 



and protection of the inviolability of the home and individuals’ other lawful property, 

the right not to subject to interference in their personal and family life (search of a 

home or other possession of a person; inspection of a home or other possession of a 

person; the review of whether there are urgent grounds to enter a home or any other 

possession of a person (Art. 233 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine (CCP 

of Ukraine)); (2) protection of the right to liberty and personal inviolability (search of 

a person; compulsory conduct of medical or psychiatric expertise examination of a 

person; sending a person to a medical institution for psychiatric expert examination; 

taking biological samples from a person); (3) protection of the right to dispose of one’s 

assets (taking samples of objects and documents); securing proof. The powers of the 

investigative judge are classified by the following criteria: substantive focus; the 

character of influence that exerted by the investigative judge on the conduct of an 

investigative (search) action; the character of the informative direction of activity; be 

the actor of initiation; the form of realization; consideration regime. 

The issue of court jurisdiction of motions to conduct investigative (search) actions 

are explored. It is proved that Art. 223 of CCP of Ukraine shall consist of a rule, 

regarding the court jurisdiction of a motion, that would be applied in case of absence 

of special provisions regarding the court jurisdiction of certain motions. The rule shall 

provide for a decision of the investigative judge in case it lacks jurisdiction: if the fact 

is established by the investigative judge on its own, the power to return a motion shall 

be provided; in case of conflicts over jurisdiction during the adversarial consideration 

of the motion, both the investigative judge and the parties shall act according to the 

procedure provided for in Art. 34 Paras. 2 and 3 of CCP of Ukraine. 

The motion of the investigator is studied as a criminal procedural decision. It is 

established that it is a criminal procedural decision as it fully meets focused, actor-

functional, procedural-legal characteristics of a criminal procedural decision. 

The features of reasoning of all motions of the investigator to conduct 

investigative (search) actions are examined in detail. It is proposed that model content 

of a reasoning part of the investigator’s motion to conduct investigative (search) actions 

shall consist of: description of criminal proceedings; an investigative (search) action 

that has been sought; a person that shall participate or in respect of which an 



investigative (search) action shall be conducted, or an object in respect of which an 

investigative (search) action shall be conducted; the grounds to conduct an 

investigative (search) action; the reasoning of the evidential value of information that 

is to be gathered; the justification of impossibility to obtain information in another way. 

It is proved that reference character of rules regarding the inspection of a home or 

other possession of a person is ineffective as current requirements for a motion for the 

search of a home or other possession of a person are irrelevant to the inspection of a 

home or other possession of a person due to the following reasons: the prompt character 

of inspection before entering the information in the Integrated Register of pre-trial 

proceedings (IRPTP); a significant change in requirements for a motion to search; 

different nature of these investigative (search) actions as well as intrusiveness degree. 

It is argued that Arts. 223 and 240 of CCP of Ukraine shall provide for powers for an 

investigator, a prosecutor to enter the home of other possession of a person before a 

decision of an investigative judge provided there are urgent circumstances related to 

saving human life and property or in hot pursuit of persons suspected of committing a 

crime, to conduct an investigative experiment if it is of urgent character with a further 

requirement to file a motion to conduct the investigative experiment to an investigative 

judge. 

It is proposed to clarify the legal regime of obtaining samples for an expert 

examination which would differ not based on the source of origin of samples but 

character and time of origin: to obtain open (free) and conditionally open (free) samples 

the provisional access to objects and documents shall be used; taking biological 

samples shall be conducted as a separate investigative (search) action of intrusive 

character that shall be conducted only upon the ruling of an investigative judge 

according to the procedure that is proportional (appropriate) with respect of a right to 

personal inviolability, won’t breach the guarantees of Art. 3 Convention of Human 

Rights and Fundamental Freedoms (ECHR) and the limits of the permitted use of 

coercion will take into account the practice relevant to the European Court of Human 

Rights (ECtHR). 

It is stated that an investigator’s motion regarding taking samples for expert 

examination shall consist of: 1) a summary of the circumstance of a criminal offense 



in connection to which the motion is submitted; 2) legal qualification of a criminal 

offense of the commission of which the person is suspected with the indication of 

Article (Article part) of Ukraine’s law on criminal liability; 3) samples to be obtained, 

their characteristics, volume; 4) grounds to believe that samples are or could be owned 

a particular individual or entity; 5) the person whose biological samples are to be taken; 

6) the expert examination for the conduct of which the expert is appointed and the 

questions to be addressed by examining the samples in question; 7) the justification on 

the impossibility of addressing these questions without obtaining the samples in 

question; 8) for the involuntary taking of biological samples, the information on 

whether a prosecutor has issued the decision according to the Art. 241 of CCP of 

Ukraine and the person’s refusal to comply with the decision. To rectify the due 

procedure of taking biological samples and respect the rights of the person during the 

procedure, we suggest the following wording for the Art. 245 Para. 3 of CCP of 

Ukraine: ‘3. Obtaining biological samples from a person is conducted under the rules 

provided for in Art. 241 of the present Code. In case of refusal to voluntarily give 

biological samples, an investigative judge, a judge upon a motion of a party to criminal 

proceedings, which are conducted according to the procedure outlined in Arts. 160-166 

of the present Code, to have a right to authorize an investigator, a prosecutor (or order 

them if the motion has been submitted by the defense party) to obtain biological 

samples in a compulsory manner where the participation of medical examiner or a 

doctor in a medical facility. 

The procedure of consideration of a motion to conduct investigative (search) 

actions by an investigative judge as well as their participation is examined. It is argued 

that consideration of the motion to conduct an investigative experiment in a home or 

other possession of a person shall be carried out according to the following two 

procedures: 1) non-adversarial procedure (in case of the urgent character of the 

investigative experiment, for instance, if there is a risk of having the crime scene 

destroyed or tampered that will be relevant to reconstruct actions, scene, or 

circumstances of the event in question, to undertake necessary researches, tests); 

adversarial procedure with the possible participation of a person whose rights and 



interests could be limited or violated during the consideration of the motion – in all 

other cases. 

The local subject of proof for each of the motions of an investigator is identified. 

The following is proposed: doctrinal model of local subject of proof during an 

investigative judge’s consideration and disposition of a motion to inspect home or other 

possession of a person: a fact of commission of a criminal offence; the possibility to 

bring out and record information on circumstances of the criminal offence as a result 

of conducting inspection of home or other possession of a person; relevance of 

information for criminal proceedings; the feasibility of obtaining the information as a 

result of conducting inspection of home or other possession of a person indicated in the 

motion; doctrinal model of local subject of proof during an investigative judge’s 

consideration and disposition of a motion to conduct an investigative experiment in 

home or other possession of a person: a fact of commission of a criminal offence; the 

feasibility to verify and clarify the information that are relevant for ascertaining the 

circumstances of a criminal offence as a result of conducting the investigative 

experiment in home or other possession of a person; value of the information for 

criminal proceedings; feasibility of obtaining the information as a result of conducting 

the investigative experiment in home or other possession of a person; possibility of 

reconstructing actions, scene, or circumstances of certain event, undertake necessary 

researches, tests; doctrinal model of local subject of proof of considering an 

investigator’s motion by an investigative judge seeking compulsory taking of medical 

samples: circumstances provided for in Art. 132 Paras. 3 and 4 of CCP of Ukraine; 

samples to be taken, their characteristics, volume; the correctness of a person 

identification whose biological samples would be taken; preliminary appointment of 

an expert for expert examination; for questions would be resolved by obtaining the 

samples; the impossibility of disposing of such questions without obtaining the samples 

in question; the person’s refusal to give samples voluntarily; in what conditions the 

samples would be taken; health features of the person in respect of which the motion 

is lodged. 

The formulation of rulings of an investigative judge as a result of consideration 

of motions to conduct investigative (search) actions is examined. It is argued that it is 



necessary to amend the list of criminal procedural decisions of the investigative judge 

by with the following decisions: 1) ruling to leave a motion without consideration (in 

case of; the initiator’s failure to appear in the court sessions without a valid reason; 

applying to leave the motion pending (without movement)); 2) closure of proceedings 

upon a motion (in case of withdrawal of the motion by the initiator); 3) to refer the 

motion back (that should be applied to all motions to conduct investigative (search) 

actions). 

The issue of assigning the execution of an investigative judge’s ruling as a result 

of consideration of a motion to conduct investigative (search) actions is addressed. It 

is indicated that to ensure the due procedure of execution of the investigative judge’s 

rulings to conduct a search of a home or other possession of a person considering 

multiple character of actors that could be authorized to execute the decision (the whole 

group of prosecutors and/or investigators), the Art. 235 of CCP of Ukraine shall be 

supplemented by Para. 2 (7): ‘7) the full name of an investigator (investigators), a 

prosecutor (prosecutors) that are authorized to execute the decision’. It is demonstrated 

that in order to ensure observance of rights of participants to criminal proceedings the 

Art. 240 of CCP of Ukraine to set out the rule that the person executing the ruling, can 

engage a suspect, a victim, a witness, a defense counsel, a representative as well as 

other participants of criminal proceedings including those whose rights and legitimate 

interests could be limited or violated. 

It is argued that consideration of a motion to authorize the preliminary taking of 

biological samples has a special character if compared to the consideration of a motion 

to give provisional access to objects and documents which is the following: Art. 163 

Para. 2 of CCP of Ukraine is not applicable during consideration of the motion; the 

obligatory participation of an investigator to obtain the information on the mechanism 

of prospective medical manipulation and establishing the fact that the person won’t be 

subjected to degrading treatment according to Art. 3 of ECHR; the investigator shall 

lodge a motion to conduct the consideration of the motion in camera under the Art. 27 

Para. 2 (4) of CCP of Ukraine and Art. 286 Para. 1 of Civil Code of Ukraine. The 

investigative judge shall ascertain: in what conditions the samples are going to be taken 

(the investigator shall prove that the conditions would be suited for medical 



intervention, i.e. medical facility, and the obtaining would be performed by the person 

and has medical education and necessary qualification); establish whether there is a 

threat to the health of the person (provided that the relevant information was provided 

by the participants); establish whether there are special health conditions of a person 

that could affect the outcome of the decision in question. The relevant circumstance 

shall be reflected in the ruling as a result of the motion consideration. 

Keywords: investigator, investigative judge, investigative (search) actions, 

powers, investigator’s motion, investigative judge’s ruling, local subject of proof, 

execution of investigative judge’s ruling. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Реалізація завдань 

кримінального провадження неможлива без збирання та перевірки доказів, що 

здійснюється головним чином за допомогою проведення слідчих (розшукових) 

дій. Специфіка кримінального провадження як правозастосовної діяльності 

проявляється у тому, що для досягнення мети збирання та перевірки доказів, у 

тому числі шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, може виникнути 

потреба в обмеженні прав людини (конституційних та конвенційних) шляхом 

застосування кримінально-процесуального примусу. При цьому завдання 

кримінального провадження щодо застосування до кожного учасника 

кримінального провадження належної правової процедури імпліцитно 

передбачає потребу дотримання прав людини та недопустимість 

необґрунтованого обмеження та порушення прав людини у ході кримінального 

провадження, тобто дотримання відповідних положень Конституції України 

[47], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [46] (з 

урахуванням правил правомірності обмеження прав людини, викладених, 

зокрема, у ст. 8 Конвенції), КПК України [50].  

Конституцією України релевантно до положень Конвенції про захист  прав 

людини і основоположних свобод передбачено судовий порядок вирішення 

питання про правомірність майбутнього обмеження прав людини у 

кримінальному провадженні при збиранні та перевірці доказів, зокрема: не 

допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення 

в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду (ст. 30); 

кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та 

іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, 

передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час 

розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати 

інформацію неможливо (ст. 31). КПК України передбачає ширший перелік 
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слідчих (розшукових) дій, які проводяться за ухвалою слідчого судді, відносячи 

до них як деякі слідчі (розшукові) дії, так і переважну більшість негласних 

слідчих (розшукових) дій. Арбітральний порядок розгляду та вирішення 

клопотань є співмірним важливості відповідних конституційних, конвенційних 

та процесуальних прав особи.  

Проблемні питання повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, 

розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій 

досліджувалися у доктрині у працях О.Д. Білоуса, А.Ф. Бондюка, О.В. Бурлаки, 

Д.А. Бялковського, І.В. Вегери-Іжевської, Р.В. Войтюка, І.В. Гловюк, Т.Г. 

Ільєвої, С.О. Ковальчука, М.В. Комарової, О.О. Лисецького, І.В. Канфуї, Л.М. 

Лобойка, М.А. Макарова, О.І. Марочкіна, В.В. Михайленко, В.О. Попелюшка, 

О.І. Полюховича, В.В. Рогальської, В.В. Рожнової,  Д.О. Савицького, С.І. Смик, 

Ю.В. Сухомлин, Р.І. Тракала, А.Р. Туманянц, Л.Д. Удалової, С.В. Шапутько, С.Л. 

Шаренко, О.Г. Шило, Д.О. Шингарьова та ін. Крім того, слід вказати, що питання 

судового контролю проведення слідчих (розшукових) дій досліджувалися у 

дисертаціях: М.А. Макарова («Судовий контроль у кримінальному процесі: 

теоретичні та правові основи», Київ, 2018); С.Л. Шаренко («Теоретико-

прикладні основи діяльності слідчого судді в кримінальному провадженні», 

Харків, 2021); Т.Г. Ільєвої («Функція судового контролю у кримінальному 

процесі», Київ, 2014); Р. І. Тракала («Судовий контроль за дотриманням права на 

повагу до приватного життя», Київ, 2014); О.В. Бурлаки («Забезпечення 

реалізації слідчим суддею функції захисту прав, свобод та інтересів особи у 

кримінальному провадженні», Київ, 2018); С.І. Смик («Підстави та 

процесуальний порядок здійснення допиту на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні», Київ, 2018); С.В. Шапутько («Повноваження слідчого судді 

щодо судового контролю у кримінальному провадженні», Київ, 2018). Питання 

клопотань у стадії досудового розслідування детально розглядалися у 

                                                           
 у цьому дисертаційному дослідженні розглядалися лише слідчі (розшукові) дій, передбачені главою 20 КПК 

України, які термінологічно по тексту КПК України відрізняються від негласних слідчих (розшукових) дій  
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дисертаціях О.І. Марочкіна («Мотивування процесуальних рішень слідчого», 

Харків, 2014) та Ю.В. Сухомлин («Подання, розгляд і вирішення клопотань 

учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування», 

Київ, 2019). 

Разом з тим, попри наявні наукові дослідження, у аспекті саме 

співвідношення повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та 

вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій спеціальних 

наукових досліджень не було. Крім того, у проблематиці повноважень слідчого 

та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій залишилася низка концептуально та практично не 

вирішених питань, зокрема: правова природа цих повноважень слідчого судді; 

класифікація відповідних повноважень слідчого та слідчого судді; повноваження 

слідчого судді стосовно проміжних кримінально-процесуальних рішень, які 

торкаються розгляду та вирішення клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій; правова природа клопотання слідчого про проведення слідчих 

(розшукових) дій; особливості мотивування клопотань слідчого про проведення 

кожної слідчої (розшукової) дії у кореляції із особливостями локального 

предмета доказування при вирішенні клопотання слідчим суддею, 

обґрунтування пропорційності обмеження прав людини, особливості розгляду та 

вирішення слідчими суддями клопотань у порядку статей 242, 244, 245, 509 КПК 

України, повноваження слідчого щодо участі у розгляді слідчим суддею 

клопотань, доручення виконання ухвали слідчого судді за підсумками розгляду 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій. Все це вказує на 

актуальність тематики дисертаційного дослідження.  

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

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі кримінального процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ у відповідності до 

пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 рр., затверджених 

постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 
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03 вересня 2016 року, та Плану заходів з її реалізації, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 693-р; 

Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2015 р. № 1393-р. Дисертацію підготовлено в межах плану науково-

дослідної роботи Одеського державного університету внутрішніх справ 

«Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних органів в 

умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 0116U006773) та загальної наукової теми, що виконується 

кафедрою кримінального процесу «Охорона та захист прав, свобод і законних 

інтересів учасників кримінального провадження» (0114U004019). 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка концепції 

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; внесення науково 

обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення кримінального процесуального 

законодавства України у цій сфері.  

Для досягнення поставленої мети у дисертації вирішувалися такі завдання: 

- визначити правову природу та систему слідчих (розшукових) дій, які 

проводяться за ухвалою слідчого судді;  

- визначити поняття та види повноважень слідчого при поданні, розгляді та 

вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій;  

- визначити поняття та класифікацію повноважень слідчого судді при розгляді 

та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; 

- визначити правову природу клопотання слідчого про проведення слідчих 

(розшукових) дій;  

- ідентифікувати та розкрити особливості мотивування клопотань слідчого про 

проведення слідчих (розшукових) дій; 
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- розкрити порядок розгляду слідчим суддею клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій та участь у ньому слідчого; 

- сформулювати локальні предмети доказування при розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій; 

- розкрити зміст ухвал слідчого судді за підсумками розгляду клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій; 

- визначити особливості доручення виконання ухвали слідчого судді за 

підсумками розгляду клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій; 

- сформулювати науково обґрунтовані пропозиції щодо змін і доповнень 

кримінального процесуального законодавства України стосовно  

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають при прийнятті 

рішень про проведення слідчих (розшукових) дій в досудовому провадженні.  

Предметом дослідження є повноваження слідчого та слідчого судді при 

поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій. 

Методи дослідження. У дослідженні використано комплекс методів 

наукового пізнання: діалектичний метод (для визначення ключових понять 

дослідження, зокрема «повноваження слідчого судді», «повноваження 

слідчого», «клопотання» та ін.) (підрозділи 1.2., 1.3., 2.1.); загальнонаукові 

методи (аналіз і синтез; індукція і дедукція; абстрагування і конкретизація; 

моделювання); спеціальні методи. Зокрема: системний метод та метод системно-

структурного аналізу (для класифікації повноважень слідчого, визначення місця 

повноважень слідчого судді при розгляді та вирішенні клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій, їх класифікації) (підрозділи 1.2., 1.3); формально-

юридичний метод (для аналізу норм кримінального процесуального 

законодавства) (підрозділи 1.1.-1.3., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2.); порівняльно-правовий 

метод (для порівняння норм кримінального процесуального законодавства 

України та іноземних держав) (підрозділ 1.1.); логіко-нормативний метод (для 
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формулювання змін та доповнень до КПК) (підрозділи 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 3.1., 

3.2.); статистичні методи (при аналізі емпіричних даних). 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові праці учених 

з кримінального процесуального права, прав людини. 

Нормативно-правова база дослідження складається з Конституції України, 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, актів 

кримінального процесуального законодавства України та деяких зарубіжних 

країн (Республіки Молдова, Республіки Казахстан), практики ЄСПЛ. 

Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять матеріали слідчої 

практики, узагальнення судової практики ВССУ, ухвали слідчих суддів, 

розміщені у Єдиному державному реєстрі судових рішень (2013-2021 роки), 

рішення судів апеляційної інстанції та Верховного Суду.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у науці 

спеціальним комплексним дослідженням повноважень слідчого та слідчого судді 

при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають 

наукову новизну:  

вперше: 

- виділено режими проникнення до житла чи іншого володіння особи: 

консенсуальний, який дає можливість проникнути до житла чи іншого 

володіння особи за згодою володільця та проводити там усі передбачені 

главою 20 КПК України слідчі (розшукові) дії; тоді, відповідно, слід більш 

чітко передбачити у спеціальних нормах ст. 234, 237, 240 КПК України, що 

вони застосовуються лише у випадку незгоди володільця або неможливості 

отримати згоду володільця; дозвільно-зобов’язуючий, який дає можливість 

проникнути до житла чи іншого володіння особи за судовим рішенням; 

дискреційний, який дає можливість проникнути до житла чи іншого 

володіння особи у невідкладних випадках і проводити лише обшук; 
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- доведено, що при розгляді та вирішенні   клопотання про проведення обшуку 

у порядку ст. 233 КПК України локальний предмет доказування має бути 

триелементним: у межах першого елементу мають перевірятися відповідність 

клопотання вимогам КПК України у частині п. 1, 2, 3, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК 

України, а також те, що відшукувані речі, документи або особи знаходилися 

у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;  у межах 

другого елементу мають перевірятися необхідність втручання (наявність 

невідкладних випадків; відсутність добровільної згоди; те, що за 

встановлених обставин проникнення до житла чи іншого володіння особи 

було  єдино можливим ефективним способом врятування життя людей, 

врятування майна, затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочину);  у 

межах третього елементу мають перевірятися зв'язок відшуканих речей, 

документів, іншого майна або осіб із вчиненим кримінальним 

правопорушенням (тобто те, що відшукувані речі і документи мають 

значення для досудового розслідування; а відомості, які містяться у 

відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового 

розгляду). Для задоволення клопотання ці елементи мають бути 

кумулятивними. Невстановлення попереднього елементу виключає 

можливість подальшого встановлення наступних елементів.  

- за критерієм характеру впливу рішення слідчого судді на проведення слідчої 

(розшукової) дії повноваження слідчого судді при розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій поділені на: 

забезпечувальні; дозвільні; легалізуючі; 

- доведено, що відсильний характер норм стосовно огляду житла чи іншого 

володіння особи є неефективним, оскільки чинні вимоги до клопотання про 

обшук житла чи іншого володіння особи не є релевантними огляду у житлі 

чи іншому володінні особи у силу таких факторів: необхідністю 

оперативного проведення огляду до внесення відомостей до ЄРДР; істотною 

зміною вимог до клопотання про обшук; різної природи цих слідчих 

(розшукових) дій та їх різного ступеня інтрузивності; 
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- доведено, що у ст. 233, ст. 240 КПК України слід передбачити повноваження 

слідчого, прокурора до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла 

чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, 

які підозрюються у вчиненні злочину, з метою проведення також слідчого 

експерименту, якщо він має невідкладний характер, з наступним зверненням 

з клопотанням про проведення слідчого експерименту до слідчого судді; 

- запропоновано уточнити правовий режим отримання зразків для експертизи, 

який диференціюватиметься не за джерелом походження зразків, а за 

характером і часом походження: для тримання вільних та  умовно-вільних 

зразків має застосовуватися тимчасовий доступ до речей і документів; 

отримання біологічних зразків має відбуватися у межах окремої 

процесуальної дії інтрузивного характеру, яка має здійснюватися лише за 

ухвалою слідчого судді і у порядку, який буде пропорційним (співмірним) із 

повагою права особи на особисту недоторканність, не буде порушувати 

гарантії ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а 

межі дозволеного застосовування примусу враховуватимуть релевантну 

практику  ЄСПЛ; 

- запропоновано доктринальну модель локального предмета доказування при 

розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи: факт вчинення кримінального правопорушення; 

можливість в результаті проведення огляду у житлі чи іншому володінні 

особи виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; значення цих відомостей для кримінального 

провадження; можливість отримання цих відомостей внаслідок проведення 

огляду у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 

- запропоновано доктринальну модель локального предмета доказування під 

час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання про проведення 

слідчого експерименту в житлі та іншому володінні особи: факт вчинення 

кримінального правопорушення; можливість у результаті проведення 
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слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи здійснити 

перевірку і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення 

обставин кримінального правопорушення; значення цих відомостей для 

кримінального провадження; можливість отримання цих відомостей 

внаслідок проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні 

особи; можливість відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 

проведення необхідних дослідів чи випробувань. З урахуванням 

вищевикладеного стосовно мотивування клопотання слідчого, 

підтвердження відсутності згоди не може бути обов’язковим елементом 

локального предмета доказування; 

- запропоновано доктринальну модель локального предмета доказування при 

розгляді  слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу на 

примусове відбирання біологічних зразків: обставини, передбачені ч. 3 та 4 

ст. 132 КПК України; зразки, які планується отримати, їх характеристики, 

обсяг; правильність встановлення особи, у якої відбиратимуться біологічні 

зразки; попереднє залучення експерта для проведення експертизи; для 

вирішення яких питань необхідно отримати зразки; неможливість вирішення 

цих питань без отримання зразків; відмова особи від надання зразків 

добровільно;  у яких умовах буде здійснено відбирання зразків; особливості 

стану здоров’я особи, щодо якої подано клопотання.  

вдосконалено: 

- аргументацію стосовно розуміння клопотання слідчого, прокурора як 

кримінально-процесуального рішення через повну відповідність його  

цільовій, суб’єктно-функціональній,  процедурно-правовій характеристикам 

кримінально-процесуального рішення; 

дістали подальшого розвитку:  
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- обґрунтування потреби нормативного закріплення вимог до клопотання у 

порядку ст. 225 КПК України та запропоновано доповнення до ч. 1 ст. 225 

КПК України;   

- аргументація щодо доповнення переліку кримінально-процесуальних рішень 

слідчого судді за клопотаннями наступними рішеннями: 1) ухвалою про 

залишення клопотання без розгляду (у разі: неявки у судові засідання 

ініціатора клопотання без поважних причин; подання заяви про залишення 

клопотання без розгляду); 2) закриття провадження за клопотанням (у разі 

відмови ініціатора клопотання від клопотання); 3) повернення клопотання 

(що слід поширити на усі клопотання про проведення слідчих (розшукових) 

дій);  

- обґрунтування потреби змін та доповнень кримінального процесуального 

законодавства у частині виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи щодо: чіткого визначення в ухвалі суб’єктів 

виконання; більш чітких норм стосовно участі оперативних підрозділів у 

виконанні такої ухвали та їх взаємодії зі слідчим. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані у:  

науково-дослідницькій роботі – для подальших досліджень у сфері 

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій (акт впровадження у 

наукову діяльність Одеського державного університету внутрішніх справ від 09 

серпня 2021 р.); 

правотворчій діяльності – для удосконалення правового регулювання 

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій;  

правозастосовній діяльності – для забезпечення належної реалізації 

повноважень слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій (акт впровадження 
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Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській 

області від 30 вересня 2021 р.);  

навчальному процесі – при викладанні дисциплін «Кримінальний процес», 

«Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального 

законодавства України», «Проблемні питання кримінального процесуального 

законодавства України», «Теоретичні проблеми кримінального судочинства», 

«Досудове розслідування», «Актуальні проблеми застосування кримінального 

процесуального законодавства України», «Проблемні питання кримінального 

процесуального законодавства України» (акт впровадження в освітній процес 

ЛьвДУВС від 09 червня 2021 р. № 37, акт впровадження до навчального процесу 

Одеського державного університету внутрішніх справ від 09 серпня 2021 р. ), 

для підготовки відповідних розділів підручників, навчальних посібників і 

методичних рекомендацій. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація становить самостійне 

дослідження, висновки та пропозиції, викладені у дисертації, становлять 

особистий здобуток автора. У праці: Гловюк І.В., Могила В.С. «Складання, 

розгляд та вирішення клопотання слідчого про огляд житла чи іншого володіння 

особи: теорія, практика, перспективи вдосконалення» (Theoretical and practical 

mechanisms of development of legal science at the beginning of third millennium: 

Collective monograph) автором підготовлено частини: вступ; вимоги до 

клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи; порядок розгляду та 

вирішення клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи. Локальний 

предмет доказування; висновки.  

Апробація результатів дослідження.  Дисертацію підготовлено на кафедрі 

кримінального процесу факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ, 

обговорено на засіданні міжкафедрального семінару, схвалено ним і 

рекомендовано до захисту. Основні результати наукового дослідження були 

оприлюднені на: Міжнародній науково-практичній конференції «Правові та 

інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської 
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інтеграції» (м. Одеса, 18 травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови» (м. Одеса, 16 

червня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя 

сучасної України» (м. Одеса, 17 травня 2019 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Актуальні питання досудового розслідування та 

тенденції розвитку криміналістичної методики» (м. Харків, 21 листопада 2018 

р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя сучасної 

України» (м. Одеса, 17 травня 2019 р.); Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення 

досудового розслідування»  (м. Харків, 28 листопада 2019 р.); VIIІ 

Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Теоретичні та практичні 

проблеми розвитку кримінального права і процесу» (м. Івано-Франківськ, 06 

грудня 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Правове життя 

сучасної України» (м. Одеса, 15 травня 2020 р.); Круглому столі «Кримінальна 

юстиція в Україні: реалії та перспективи» (м. Львів, 11 червня 2021 р.);   

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Науково-практичний огляд 

актуальних проблем судової експертизи та криміналістики», приуроченій  до дня 

Експертної служби МВС (м. Івано-Франківськ, 18 червня 2021 р.).   

Публікації.  Основні положення дисертації відображені у 15-ти публікаціях, 

в тому числі 1-й статті у колективній монографії, 4-х статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1-й статті, 

опублікованій у зарубіжному періодичному виданні країни, яка входить до ЄС, 

а також 9-ти тезах доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, 

круглих столах. 

      Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3-х 

розділів, що містять 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (270 

найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 246 сторінок, із 

них основного тексту – 178 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ЩОДО СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ, 

ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ ЗА УХВАЛОЮ СЛІДЧОГО СУДДІ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1. Слідчі (розшукові) дії, які проводяться за ухвалою слідчого судді: 

правова природа та система 

 

Судовий контроль обмеження конституційних та інших прав осіб у 

кримінальному провадженні натепер є беззаперечною гарантією прав у 

кримінальному провадженні та невід’ємним елементом стадії досудового 

розслідування. Відмітимо, що законодавство у частині визначення переліку 

слідчих (розшукових) дій, які проводяться за судовим рішенням, є доволі 

динамічним, а окремі рішення законодавця, як показав час, не були на практиці 

вдалими. Наприклад, йдеться про залучення експерта за ухвалою слідчого судді: 

ст. 242 КПК України в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017 (при чому 

зміни не мали зворотньої дії в часі та застосовувалися до справ, по яким відомості 

про кримінальне правопорушення внесені в Єдиний реєстр досудових 

розслідувань після введення в дію цих змін) – передбачала, що експертиза 

проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням 

слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального 

провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Ці ідеї зазнавали 

критики серед науковців [28; 40; 54; 265, c. 86, 87] та практичних працівників, 

значно ускладнили кримінальне провадження, і в редакції Закону № 187-IX від 

04.10.2019 року ст. 242 КПК України вже було передбачено, що експертиза 

проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають 

сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони 

захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо 
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для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

необхідні спеціальні знання. 

Найперше слід розглянути визначений перелік слідчих (розшукових) дій, 

стосовно яких реалізуються повноваження слідчого судді.  

У Витягу з узагальнення ВССУ від  03 червня 2016 р.  «Про практику 

вирішення слідчими суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) 

діями» зазначено, що з метою здійснення судового контролю за дотриманням 

прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового 

розслідування окремі слідчі (розшукові) дії можуть бути здійснені за 

клопотанням сторони лише на підставі ухвали слідчого судді. Зокрема, до таких 

слідчих (розшукових) дій КПК відносить: 1) допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні за наявності обставин, що 

можуть унеможливити їх допит у суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань (ст. 225 КПК); 2) проникнення до житла або іншого володіння особи 

(ст. 233 КПК); 3) обшук, у тому числі житла або іншого володіння особи (статті 

234, 235 КПК); 4) огляд, у тому числі житла або іншого володіння особи (ст. 237 

КПК); 5) огляд трупа, поєднаний з оглядом житла або іншого володіння особи 

(ст. 238 КПК); 6) слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому 

володінні особи (ст. 240 КПК); 7) примусове залучення особи для проведення 

медичної або психіатричної експертизи (ст. 242 КПК); 8) призначення 

експертизи за клопотанням сторони захисту у разі відмови слідчого, прокурора 

у задоволенні такого клопотання (ст. 244 КПК); 9) примусове відбирання 

біологічних зразків у особи для проведення експертизи (ст. 245 КПК) [10]. Але 

цей перелік є нечітким, адже, по-перше, проникнення до житла або іншого 

володіння особи (ст. 233 КПК) саме по собі не є слідчою (розшуковою) дією, а 

слідчий суддя не дає дозвіл на проникнення і не розглядає клопотання про 

проникнення; по-друге, інші види огляду, крім огляду житла або іншого 

володіння особи, не потребують ухвали слідчого судді; по-третє, слідчий суддя 

не дає окремо дозвіл на огляд трупа, він є складовою частиною інших видів 
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огляду, у тому числі і житла чи іншого володіння особи; по-четверте, слідчий 

експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, потребує 

ухвали слідчого судді лише за відсутності добровільної згоди особи, яка ними 

володіє.  

 Отже, слід окремо зупинитися на проблемних питаннях проникнення до 

житла чи іншого володіння особи у контексті визначення переліку слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться за ухвалою слідчого судді.  Проблемні 

питання нормативного формулювання ч. 1 та 3 ст. 233 КПК України вже 

неодноразово ставали предметом дослідження вчених та практичних 

працівників, зокрема, у частині мети проникнення, тлумачення підстав 

проникнення, процесуальних дій, які можуть бути проведені в результаті 

проникнення, легалізації проникнення та проведеної процесуальної дії, кореляції 

із ст. 234 КПК України та ст. 237 КПК України тощо. Проте, слід зупинитися на 

аналізі судової оцінки проникнення до житла та іншого володіння особи та 

виявленні на її основі проблем застосування у практичній діяльності вказаної 

норми.   

Судова практика демонструє різні підходи щодо того, які процесуальні дії 

можуть бути проведені у результаті проникнення до житла та іншого володіння 

особи у порядку ст. 233 КПК України.  

В ухвалі Колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних і кримінальних справ 

зазначено, що посилання прокурора на можливість проведення огляду за 

згодою  власника житла згідно з положеннями ч. 1 ст. 233 КПК є безпідставним, 

оскільки  ця  норма  закону  не  регламентує  проведення огляду житла, а  

встановлює винятки із загального правила (недоторканність житла та іншого 

володіння особи) - можливість проникнення в житло тільки на підставі  ухвали 

слідчого судді  чи  за  добровільною згодою особи, яка ним  володіє, або у 

невідкладних випадках, зазначених у ч. 3 ст. 233 цього Кодексу [128]. Схожа 

позиція викладена в ухвалі Софіївського районного суду Дніпропетровської 
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області від 25.02.2014: «Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла 

особи чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього 

Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тому 

посилання прокурора на ч.1 ст.233 КПК України, суд не може взяти до уваги, так 

як дана норма регламентує, не порядок огляду, а знаходження особи в 

помешканні чи іншому володінню за згодою володільця» [122]. В ухвалі 

Балаклійського районного суду Харківської області від 16.12.2013 р.  за 

результатами перевірки фактичного поставлення обвинуваченим під сумнів 

законності здійснення огляду його житла 11.11.2013 р. з вилученням предмету 

інкримінованого йому злочину, указано: «відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України, 

проникнення до житла чи іншого володіння особи може бути здійснено за 

добровільної згоди особи, яка ним володіє. Однак усі пошукові дії у цих 

приміщеннях можуть здійснюватися лише за правилами проведення обшуку і на 

визначених для нього правових підставах» [127]. Тобто, у наведених вище 

випадках фактично заперечується можливість проведення процесуальних дій 

після проникнення до житла та іншого володіння особи, хоча при цьому виникає 

питання: як чином можна врятувати життя людей, майно, знайти переслідувану 

особу, якщо після проникнення не можна проводити пошукові дії? Який тоді 

сенс цієї норми КПК України? 

Є приклади з практики, які визнають можливість проведення, зокрема, 

огляду у порядку ст. 233 КПК України [33; 123; 37]. 

Практика ККС ВС із вирішення цього питання виходить із того, що 

можливо проводити огляд місця події у такому порядку. Зазначається, що 

«Виходячи із аналізу кримінальних процесуальних норм, які містяться у ст. 233 

ч. 1, ст. 234 ч. 2 та ст. 237 ч. 2 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що 

огляд житла чи іншого володіння особи може бути проведено за добровільною 

згодою особи, яка ним володіє, за умови, що були наявні процесуальні гарантії, 

які захищали здатність особи висловлювати свою справжню думку при наданні 

такої згоди» [89]. Зазначається, що «із матеріалів кримінального провадження 

вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 була володільцем житла, в якому 
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проводився огляд. Підставою для проведення огляду місця події (житла) стало 

повідомлення про її смерть. З метою перевірки вказаної інформації та з`ясування 

події, що відбулася, було здійснено огляд житлового будинку, де проживала 

ОСОБА_4, в процесі чого було виявлено труп останньої з ознаками 

насильницької смерті. Зважаючи на те, що житло, в якому проводився огляд, 

належало на праві володіння потерпілій ОСОБА_4, труп якої виявили в будинку, 

тому проведення огляду місця події в даному випадку було невідкладною 

слідчою дією, яка здійснювалася з метою перевірки інформації про її смерть, і 

була проведена за письмовою згодою її сестри ОСОБА_5 та відповідно тітки 

ОСОБА_2, отриманою в ході огляду місця події. Враховуючи викладене, 

порушень процесуальних гарантій прав ОСОБА_2 у зв`язку з проведенням 

огляду житла, в якому проживав він та потерпіла ОСОБА_4, без отримання 

ухвали слідчого судді в даному випадку колегія суддів не вбачає. Таким чином, 

висновки апеляційного суду про недопустимість в якості доказу даних протоколу 

огляду місця події, а також інших доказів, отриманих у результаті проведення 

огляду місця події, є необґрунтованими» [94]. 

Проте є згадування і про проведення обшуку: «За загальним правилом, 

встановленим у ч. 2 ст. 234 та ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд та обшук житла чи 

іншого володіння особи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. У 

винятковому випадку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, 

прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи 

іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину, однак у такому випадку прокурор, слідчий за 

погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій 

(постфактум) звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого 

судді. Докази, встановлені внаслідок огляду та обшуку, проведених з 

порушенням зазначених правил, а також, якщо прокурор відмовиться погодити 

клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні 

клопотання про обшук, є недопустимими» [92].  
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Слід звернути увагу і на практику недопустимості заміни огляду обшуком: 

Верховний Суд визнавав неприпустимість проведення обшуку під виглядом 

огляду місця події, зокрема у постановах від 07 червня 2018 року (справа № 

740/5066/15-к), від 26 лютого 2019 року (справа № 266/4000/14-к), від 19 березня 

2019 року (справа № 380/157/14-к), оскільки таким чином нівелюються вимоги 

судового контролю, передбачені ст. 233, ч. 2 ст. 234 КПК [91]. 

Таким чином, як бачимо, у судовій практиці наявні різні тлумачення ст. 

233 КПК України, зокрема, у частині «заміни» дозволом володільця ухвали 

слідчого судді та щодо можливості пошукових дій при застосуванні ч. 3 ст. 233 

КПК України. 

Як зазначає О.О. Торбас, проникнення до житла може відбуватися не 

тільки для проведення обшуку, а і для проведення огляду. Незрозумілим є 

уточнення законодавця, що після проникнення до житла необхідно звернутися з 

клопотанням про проведення обшуку, а не огляду. Більше того, проникнення до 

житла у невідкладних випадках відбувається, як правило, на початковому етапі 

досудового розслідування або навіть до внесення відомостей до ЄРДР. Згідно зі 

ст. 214 КПК до внесення відомостей до ЄРДР допускається проведення лише 

огляду місця події, що ще раз підкреслює нелогічність ч. 3 ст. 233 КПК [115, c. 

190-191]. 

Хоча юридичну техніку викладу ст. 233 КПК України і складно визнати 

вдалою, її знаходження у розділі 20 КПК України побічно вказує, що вона має 

застосовуватися у першу чергу саме для збирання та перевірки доказів, що є 

метою слідчих (розшукових) дій. Загальний характер ст. 233 КПК України дає 

можливість дещо розвинути позицію Т.В. Лукашкіної про те, що  за умови згоди 

в житлі можливе проведення не тільки огляду, слідчого експерименту, але й 

обшуку [60, c. 116]. Телеологічне тлумачення положень ст. 233 КПК України дає 

змогу стверджувати, що якщо б законодавець передбачав лише проникнення до 

житла за згодою володільця або у невідкладних випадках, сенсу в окремому 

існуванні такої норми, за наявності положень ст. 234, 237 КПК України, які, як 

вірно зазначає І.В. Гловюк, мають спеціальний характер стосовно ст. 233 КПК 
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України [23, c. 276], а також норми ст. 240 КПК України не було б. Тому, як 

видається, слід виділити такі правові режими проникнення до житла чи іншого 

володіння особи: 

1) консенсуальний, який дає можливість проникнути до житла чи іншого 

володіння особи за згодою володільця та проводити там усі передбачені 

главою 20 КПК України слідчі (розшукові) дії; тоді, відповідно, слід 

більш чітко передбачити у спеціальних нормах ст. 234, 237, 240 КПК 

України, що вони застосовуються лише у випадку незгоди володільця 

або неможливості отримати згоду володільця; 

2) дозвільно-зобов’язуючий, який дає можливість проникнути до житла чи 

іншого володіння особи за судовим рішенням; 

3) дискреційний, який дає можливість проникнути до житла чи іншого 

володіння особи у невідкладних випадках і проводити лише обшук 

(оскільки ч. 3 ст. 233 КПК передбачає саме звернення з клопотанням 

про обшук після проникнення у невідкладних випадках). Проте, слід 

погодитись із І.В. Гловюк, що на перспективу прокурор, слідчий за 

погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення 

таких дій звернутися з клопотанням про проникнення до житла чи 

іншого володіння особи та визнання дій, які були проведені у житлі чи 

іншому володінні особи, законними [23, c. 531]. 

Проблема отримання ухвали слідчого судді про огляд житла чи іншого 

володіння особи на практиці нерідко вирішується шляхом проникнення до житла 

чи іншого володіння особи у порядку ст. 233 КПК України, що, у силу 

проблемних формулювань цієї норми, отримує різну судову оцінку при 

визначенні допустимості отриманих доказів. Наприклад, колегія суддів судової 

палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області 

вказала, що суд у вироку, як на доказ вини обвинуваченого, послався на протокол 

огляду місця події, а саме домоволодіння по вул. Комсомольська, 11, під час 

якого в приміщенні на другому поверсі будинку виявлено на табуретці в обривку 
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шпалери темно-зелену масу рослинного походження, а в гаражі у тумбочці 

газетний згорток з темно-зеленою аналогічною масою /а.п. 117-122/. В 

порушення вимог ст.ст. 233, 234, 237 КПК України даний огляд проведений без 

дозволу суду, слідчий з таким клопотанням до слідчого судді не звертався. Суд 

оцінив цей доказ як належний на підставі того, що дільничний увійшов до житла 

з дозволу власниці будинку - матері обвинуваченого. З таким доводом не можна 

погодитися, оскільки відповідно до вимог ст. 237 КПК України огляд житла чи 

іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, 

передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. А ст. 234 ч.2 КК 

України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. І 

наявність згоди на проникнення до житла особи, яка володіє цим житлом, 

згідно ст. 233 КПК України, не звільняє від обов'язку прокурора, слідчого 

звернутися з клопотанням про проведення обшуку чи огляду житла до слідчого 

судді [33]. Ухвалою Колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ 

Апеляційного суду Запорізької області вказано: колегія суддів погоджується з 

висновком суду на предмет того, що дозвіл слідчого судді (на що звертали увагу 

апелянти) як форма рішення про дозвіл на проникнення до житла чи іншого 

володіння особи з метою проведення огляду, є обов’язковим у випадку, коли 

власник добровільної згоди на проведення не надав. Як зазначалося вище один 

із власників житла надав добровільну згоду на огляд приміщення [124]. В ухвалі 

Апеляційного суду Дніпропетровської області від 26.11.2013 р. відмічається, що 

«огляд місця події проведено з дотриманням положень ст.233 КПК України 2012 

року за згодою близької родички загиблої, а саме матері загиблої (т.1 а.с.10), яка 

не заперечувала проти проведення огляду АДРЕСА_1, яка належить її дочці 

ОСОБА_9, а тому вважати вказаний доказ недопустимим… підстав немає» [123]. 

В Ухвалі колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного 

суду Львівської області  від 25 вересня 2015 року зазначено, що «Проникнення 

до житла проводилося без ухвали слідчого судді, однак за згоди особи, яка ним 

володіла і не заперечувала з приводу проведення огляду, при цьому, права нікого 

не були порушені. Власнику житла ОСОБА_5 було роз’яснено його права 
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відповідно до ч. 1, 2 ст. 56, ст. 57 КПК України, останній підписав протокол 

огляду місця події без будь-яких заперечень чи зауважень (а.с. 16-19 Т.1)» [125].  

На доктринальному рівні також єдності тлумачення немає. Як зазначає 

Л.М. Лобойко, для реалізації засади недоторканності житла чи іншого володіння 

особи добровільна згода власника є рівноцінною з ухвалою слідчого судді 

підставою для проникнення до житла за відсутності обставин, які свідчать про 

наявність невідкладних випадків. За наявності таких випадків згода власника для 

виникнення у слідчого, прокурора права увійти до житла на підставі частини 3 

статті 233 КПК не має значення. Відтак, «за добровільною згодою власника» 

означає не «до постановлення ухвали слідчого судді з наступним (після 

проникнення) можливим її ухваленням», а «замість ухвали слідчого судді». 

Положення частини 1 статті 233 КПК є абсолютно визначеними і не пов’язані 

з положеннями частини 3 статті 233 КПК. Якби законодавець мав намір 

запровадити наступний судовий контроль за проникненням до житла за 

добровільною згодою власника житла, то, очевидно, що положення про 

проникнення за згодою власника містилося би не в частині 1, а в частині 3 статті 

233 КПК [58, с. 175-176].  

На думку О.О. Торбаса, незважаючи на наявність невідкладних випадків 

чи на наявність добровільної згоди власника житла, слідчий зобов’язаний після 

проведення огляду звернутися з відповідним клопотанням до слідчого судді. В 

іншому випадку всі докази, які були отримані в результаті проведення даної 

слідчої (розшукової) дії, повинні бути визнані судом недопустимими [115, с. 

192].  

І.В. Вегера-Іжевська, розвиваючи наукову позицію І.В. Гловюк [22], пише, 

що в інших випадках проведення огляду (за винятком невідкладних та огляду 

місця події)  наявність згоди особи має бути достатньою підставою проведення 

огляду  житла чи іншого володіння. Це зумовлено двома чинниками. По-перше, 

на відміну від обшуку, за своєю правовою природою огляд не є процесуальною 

дією, яка істотно обмежує права особи; по-друге, як уже зазначалося, у ч. 5 ст. 
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240 КПК законодавець передбачив цю підставу (добровільна згода особи) для 

проведення у житлі чи іншому володінні слідчого експерименту [9, с. 71]. 

Як нами вже обґрунтовувалося раніше, слід виділити такі правові режими 

проникнення до житла чи іншого володіння особи: 1) консенсуальний, який дає 

можливість проникнути до житла чи іншого володіння особи за згодою 

володільця та проводити там усі передбачені главою 20 КПК України слідчі 

(розшукові) дії; 2) дозвільно-зобов’язуючий, який дає можливість проникнути до 

житла чи іншого володіння особи за судовим рішенням; 3) дискреційний, який 

дає можливість приникнути до житла чи іншого володіння особи у невідкладних 

випадках і проводити лише обшук (оскільки ч. 3 ст. 233 КПК передбачає саме 

звернення з клопотанням про обшук після проникнення у невідкладних 

випадках) [76, с. 369]. 

Таким чином, враховуючи положення ст. 233 КПК України і генеральний 

характер проникнення до житла чи іншого володіння особи стосовно усіх 

слідчих (розшукових) дій, слід визнати законним проведення огляду житла чи 

іншого володіння особи за згодою володільця, а у випадку вчинення злочину 

щодо нього – його близьких родичів, а отримані докази, при дотриманні інших 

критеріїв їх допустимості - допустимими. Проте, для виключення суперечливого 

тлумачення відповідних норм КПК України сторонами кримінального 

провадження, слідчими суддями та судами слід прописати у ст. 237 КПК України 

окремо консенсуальний режим проникнення до житла чи іншого володіння 

особи для проведення огляду. 

Разом з тим, слід звернути увагу на те, що така згода реально має бути 

добровільною. Добровільність згоди має тлумачитися у розрізі практики ЄСПЛ 

та практики ККС ВС. Так, у рішенні «Кучера проти Словаччини» ЄСПЛ, 

зваживши на кількість залучених поліціянтів, той факт, що четверо з них 

належали до загону спеціального призначення, відкрито носили автомати й були 

в масках, та зауваживши, що вони прийшли до квартири заявника на світанку, 

може дійти висновку, що заявникові не залишалося нічого іншого, як дозволити 
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їм увійти в його квартиру. Важко погодитися, зважаючи на ці обставини, що 

будь-яка згода, дана заявником, була вільною і усвідомленою. Відповідно, тут 

було втручання в його право на повагу до його житла... Крім того, ситуаціям на 

кшталт тієї, що виникла в цій справі, коли, як зазначено вище, рано-вранці, на 

порозі дому заявника перед ним постало декілька спеціально навчених 

поліціянтів у масках, властивий значний ризик зловживання службовим 

становищем та порушення принципу поваги до людської гідності. На думку 

Суду, щоб уникнути будь-яких можливих зловживань в таких обставинах, а 

також забезпечити ефективний захист прав людини за статтею 8 Конвенції, 

мають бути певні запобіжні механізми. Такі запобіжні механізми можуть 

передбачати ухвалення нормативних актів, що обмежують застосування 

спеціальних сил ситуаціями, у яких звичайні заходи втручання поліції не можна 

вважати безпечними й достатніми, і, на додаток до цього, встановлюють 

процесуальні гарантії, що передбачають, наприклад, присутність під час операції 

безсторонньої особи або отримання чіткої письмової згоди власника як 

попередньої умови для проникнення в його приміщення. Суд зазначає, що певні 

гарантії з цією метою внесено до Закону «Про поліцію» 1993 року... Однак ці 

гарантії не запобігли виникненню оскаржуваної в цій справі ситуації. З 

урахуванням викладених вище міркувань, Суд не вважає, що оспорювана 

операція була сумісною з правом заявника на повагу до його житла [64, с. 169-

170]. У рішенні «Бєлоусов проти України» (Заява № 4494/07) ЄСПЛ заперечив 

добровільність огляду. Суд також зауважує, що згідно з наявними документами 

вищезазначений дозвіл був підписаний заявником у другій половині дня 18 

липня 2005 року. Як встановлено вище, впродовж цього строку заявник тримався 

під вартою у відділенні міліції, що не підтверджено документально, та був 

підданий жорстокому поводженню з боку міліції. Також вбачається, що заявника 

було доправлено для участі в огляді під щільним наглядом кількох працівників 

міліції, яких заявник вважав винними у жорстокому поводженні з ним, та що 

впродовж усієї процедури він залишався в наручниках (див. пункти 9-10, 17, 75 

і 83). Отже, працівники міліції отримали дозвіл заявника на огляд його житла за 
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обставин, в яких були відсутні процесуальні гарантії, що захищають його 

здатність висловлювати свою справжню думку. За цих обставин Суд вважає 

правдоподібним, що заявник відчував, що його примушують надати дозвіл, про 

який йдеться. Отже, цей оскаржуваний огляд не здійснювався на підставі 

справжнього дозволу заявника, а отже, умов для застосування статті 190 

Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року явно не було 

дотримано [109]. 

ККС ВС наступним чином системно виклав оцінку добровільності згоди 

на проникнення: «27.  Суд зазначав у своїх рішеннях, що при оцінці того, чи 

надала особа, що володіє житлом чи іншим володінням, добровільну згоду на 

проникнення і здійснення слідчих дій у такому володінні, суд має виходити із 

сукупності всіх обставин, що супроводжували цю слідчу дію, враховуючи, але 

не обмежуючись наявністю письмового підтвердження такої згоди. … 29.  Для 

того, щоб особа мала можливість прийняти інформоване рішення, чи надати 

доступ до свого володіння, вона має володіти інформацією, яка дозволяє їй 

врахувати свої права та інтереси й, можливо, інтереси інших осіб, які можуть 

бути порушені допуском органів правопорядку до володіння. 30.  Частина 3 

статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді 

для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання 

дозволу на проникнення до володіння. Це положення, mutatis mutandis, визначає 

й той обсяг інформації, що має надаватися володільцю для отримання 

добровільної інформованої згоди на доступ до його володіння. 31.  Виходячи з 

цього положення, для того, щоб зробити висновок про добровільність згоди 

особи на доступ до свого володіння, слід пересвідчитися, що вона розуміла: у 

зв`язку з чим вимагається доступ до володіння; які є підстави для проведення 

відповідних дій; які саме дії планується провести після отримання доступу до 

володіння і яка їхня мета; якій частині володіння планується проводити дії; 

протягом якого часу планується проводити дії; до яких обмежень у користуванні 

володінням це може призвести. 32.  Дозвіл має стосуватися саме тих дій, про які 
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особа проінформована. Проникнення до частини володіння або здійснення 

інших дій, на які не отримана ясно виражена згода, не може вважатися таким, що 

здійснене за добровільною згодою. 33.  Безумовно, сторона, яка доводить 

наявність добровільної та інформованої згоди, може представити докази того, що 

з обставин, які існували на той час, особа розуміла цю інформацію і своїми 

конклюдентними діями надала доступ до визначеного володіння» [90]. 

У іншій постанові ККС ВС, оцінюючи добровільність згоди, вказав, що 

«посилання на відсутність заперечень з боку ОСОБА_1 щодо проведення такого 

огляду не свідчить про його добровільну згоду на проведення вказаної слідчої дії 

та не є процесуальною гарантією забезпечення права обвинуваченого на захист» 

[93].  

Зважаючи на перелік слідчих (розшукових) дій, що проводяться за 

ухвалою слідчого судді, слід розглянути питання про аксіологічну обумовленість 

такого переліку, адже у доктрині підкреслюється його небезспірність [256, с. 

111]. 

І.В. Гловюк ще у 2010 році зазначила, що об’єктом судової діяльності у 

досудовому провадженні мають бути такі найважливіші права фізичних та 

юридичних осіб: право на свободу та особисту недоторканність, право на 

безпеку, право на недоторканність житла чи іншого володіння особи, право на 

повагу особистого життя, право на таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист, право на володіння, 

користування та розпорядження своєю власністю, право на працю, право на 

доступ до правосуддя. Виходячи з цього, суд (суддя) повинен надавати дозволи 

на провадження процесуальних та оперативно-розшукових дій, які пов’язані з 

обмеженням цих прав, та тільки суд (суддя) може застосувати до особи заходи 

кримінально-процесуального примусу, якими обмежуються ці права, а скарги на 

порушення цих прав мають бути вирішені в порядку окремого провадження [16, 

с. 85]. О.Г. Шило на основі КПК України 1960 р. пише про те, що «законодавець 

передбачив особливий порядок прийняття рішення про проведення низки 
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слідчих дій, які поєднані із вторгненням державних органів до сфери особистого 

життя людини» [264, с. 405]. 

Виходячи з цільової спрямованості судового контролю, як визначено у п. 

18 ст. 3 КПК України, очевидно, що ці думки витримали перевірку часом, і саме 

цінність прав, свобод та інтересів особи покладена у основу діяльності слідчого 

судді у досудовому розслідуванні. Отже, повноваження слідчого судді стосовно 

слідчих (розшукових) дій пов’язані із: 

1) охороною та захистом права на недоторканність житла чи іншого 

володіння особи, правом не зазнавати втручання в його особисте і сімейне 

життя (обшук житла або іншого володіння особи; огляд житла або іншого 

володіння особи; слідчий експеримент у житлі чи іншому володінні особи; 

перевірка наявності невідкладних випадків для проникнення до житла чи 

іншого володіння особи (ст. 233 КПК України); 

2) охороною права на свободу та особисту недоторканність (обшук особи; 

примусове залучення особи для проведення медичної або психіатричної 

експертизи; направлення особи до медичного закладу для проведення 

психіатричної експертизи; відбирання біологічних зразків у особи); 

3) охороною права володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 

власністю (відібрання зразків з речей і документів). 

Разом з тим, є група слідчих (розшукових) дій, стосовно яких не можна 

однозначно стверджувати про те, що вони торкаються конституційних прав і 

свобод особи, проте пов’язані із процесуальними правами особи, зокрема, у 

сфері доказування. Йдеться про допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні; призначення експертизи за клопотанням 

сторони захисту. Ці ж гносеологічні ознаки мають і примусове залучення особи 

для проведення медичної або психіатричної експертизи; відбирання біологічних 

зразків у особи, відібрання зразків з речей і документів, проте вони одночасно 

пов’язані із обмеженням конституційних прав.  
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 Юридична обумовленість проведення допиту свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні пов’язана із забезпеченням 

доказування, адже лише ці показання, яка отримані у досудовому розслідуванні, 

можуть бути використані судом для обґрунтування судового рішення (хоча 

обов’язку такого у суду і немає).  Незважаючи на певні заперечення, викладені у 

доктрині [256, с. 111], відмітимо, що загалом потребу судового характеру допиту 

заперечити складно у ситуації, коли є виправданість у обмеженні засади 

безпосередності дослідження показань, речей і документів, адже це усуває 

ризики скарг на незаконний вплив з боку сторони обвинувачення при дачі 

показань.  

 Стаття ж 244 КПК України передбачає, що сторона захисту має право 

звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення експертизи у разі, 

якщо: 1) для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального 

провадження, необхідне залучення експерта, проте сторона обвинувачення не 

залучила його або для вирішення залученим стороною обвинувачення експертом 

поставлені запитання, що не дозволяють дати повний та належний висновок з 

питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують 

достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності у нього необхідних знань, упередженості чи з інших 

причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок; 2) сторона 

захисту не може залучити експерта самостійно через відсутність коштів чи з 

інших об’єктивних причин. Тобто йдеться про ситуації, коли у силу об’єктивних 

обставин або поведінки сторони обвинувачення сторона захисту позбавлена 

можливості забезпечити подання суду висновку експерта. Знову ж, зважаючи на 

протилежне спрямування діяльності сторін, роль слідчого судді як арбітра 

видається необхідною.  

Зазначимо при цьому, що такі процесуальні дії як: примусове залучення 

особи для проведення медичної або психіатричної експертизи, направлення 

особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи,  
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відібрання зразків з речей і документів та примусове відбирання біологічних 

зразків у особи – не є слідчими (розшуковими) діями у їх нормативному 

розумінні (ч. 1 ст. 223 КПК України), проте мають допоміжний характер 

стосовно окремих слідчих (розшукових) дій (примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи, направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи,  відібрання зразків 

з речей і документів та примусове відбирання біологічних зразків у особи), а 

отже мають бути розглянуті у контексті повноважень слідчого та слідчого судді 

при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій.  

Відмітимо, що у кодексах інших держав є приклади іншого юридико-

технічного оформлення переліку слідчих (розшукових) дій, які проводяться за 

судовим рішенням. Так, для Модельного КПК для держав-учасниць СНД [80] 

характерно те, що у ст. 321 зазначається, що за судовим рішенням проводяться 

слідчі дії, пов’язані з обмеженням недоторканності особи, недоторканності 

житла, таємниці листування, телефонних розмов, поштових, телеграфних та 

інших повідомлень. На підставі судового рішення проводяться слідчі дії, вказані 

у частині третій статті 189 Кодексу. До цих дій віднесено: огляд та обшук житла, 

а також проведення там інших слідчих дій; освідування людини, крім 

освідування взятих під варту підозрюваного та обвинуваченого; виїмку; 

накладення арешту на майно; арешт кореспонденції; перехоплення телефонних 

та інших повідомлень; вилучення інформації, яка завідомо містить державну чи 

комерційну таємницю або конфіденційні відомості особистого характеру; 

ексгумацію трупа людини. Як бачимо, частина цих дій є такими, які в Україні 

визнані негласними слідчими (розшуковими) діями, а освідування та ексгумація 

трупа проводяться в Україні не за судовим рішенням. Схоже формулювання 

містить КПК Республіки Молдова [117]: за санкцієї судді по кримінальному 

переслідуванню здійснюються дії по кримінальному переслідуванню, пов'язані з 

обмеженням недоторканності особи, житла, обмеженням таємниці листування, 
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телефонних переговорів, телеграфних та інших повідомлень, а також інші 

передбачені законом дії. 

За КПК Республіки Казахстан [116], слідчий суддя розглядає питання:  

примусового поміщення особи в медичну установу для проведення судово-

психіатричної і (або) судово-медичної експертиз; ексгумації трупа; 

санкціонування огляду; санкціонування обшуку; санкціонування виїмки; 

санкціонування особистого обшуку; санкціонування примусового освідування; 

санкціонування примусового отримання зразків. Слідчий суддя депонує 

показання потерпілого та свідка. Як видно, за КПК Республіки Казахстан сфера 

повноважень слідчого судді стосовно слідчих (розшукових) дій ширша, ніж за 

КПК України, оскільки включає ексгумацію трупа; санкціонування примусового 

освідування. 

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора [70; 

76]. 

 

1.2. Загальна характеристика повноважень слідчого при поданні, 

розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій 

 

 Слідчим, згідно із положеннями п. 17 ст. 3 КПК України, є службова особа 

органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за 

додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро 

розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, 

передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних 

правопорушень.  
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У доктрині є різні визначення поняття повноважень слідчого. 

Фундаментальне визначення повноважень слідчого запропоновано І.П. 

Зіньковським та І.В. Гловюк: це система регламентованих кримінальним 

процесуальним законодавством публічно-владних прав та обов’язків службових 

осіб органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль 

за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро 

розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноважених здійснювати досудове 

розслідування кримінальних правопорушень, спрямованих на досягнення 

завдань досудового розслідування у порядку та з використанням засобів, 

передбачених КПК України [38, с. 61].  

Аналіз наявних визначень та тлумачень повноважень слідчого у 

кримінальному провадженні дозволяє виділити таку систему ключових ознак: 

- є елементом кримінально-процесуальної компетенції [30, с. 61; 260, с. 75]; 

- визначаються кримінально-процесуальною функцією слідчого [38, с. 61; 260, 

с. 76]; 

- є поєднанням прав та обов’язків [11, с. 10; 268, с. 27-28];  

- владний характер [11, с. 10; 260, с. 75];  

- спрямованість на досягнення завдань кримінального провадження [11, с. 10; 

55, с. 179]; 

- визначені стандарти реалізації [260, с. 112]; 

- специфічні засоби реалізації – дії та рішення [55, с. 179]; 

- правовий характер [11, с. 10; 268, с. 27-28]; 

- процедурний характер [38, с. 61]; 

- наявність дискреції при реалізації повноважень [114, с. 223; 260, с. 122].  

Враховуючи те, що «при визначенні поняття «повноваження слідчого» 

доцільно акумулювати у ньому ключові елементи, такі як: суб’єктний (носій 

повноважень – слідчий), змістовний (поєднання публічно-владних прав та 
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обов’язків), нормативний (їх регламентація кримінальним процесуальним 

законодавством), цільовий (спрямованість на досягнення завдань досудового 

розслідування); процедурний (реалізація у межах кримінально-процесуальної 

форми); інструментальний (процесуальні дії та рішення як процесуальні 

засоби)» [38, с. 61], слід визначити повноваження слідчого при поданні, розгляді 

та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій як системну єдність прав та обов’язків службової особи органу Національної 

поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Головного 

підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу 

внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, 

уповноваженої в межах компетенції, передбаченої КПК України, здійснювати 

досудове розслідування кримінальних правопорушень, щодо подання, участі у 

розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій, здійснювана у порядку та засобами, передбаченими 

кримінальним процесуальним законом, для забезпечення швидкого, повного та 

неупередженого розслідування і законності, обґрунтованості та пропорційності 

обмеження прав та свобод фізичних та юридичних осіб у досудовому 

розслідуванні.  

Важливим для характеристики повноважень слідчого є і їх класифікація. 

Як правило, в наявних у літературі класифікаційних групах окремо 

повноваження слідчого при поданні, розгляді та вирішенні слідчим суддею 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій не виділяються, оскільки 

виділяються повноваження слідчого, які стосуються слідчих (розшукових) дій 

загалом, безвідносно судового дозволу для їх проведення. Так, вказується на 

існування повноважень по провадженню слідчих дій [11, с. 11]; щодо прийняття 

рішень про проведення слідчих (розшукових) дій [41, с. 539]; щодо збирання 

доказів [268, с. 28]; проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій (п. 2 ч. 2 ст. 40); доручення проведення слідчих (розшукових) 
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та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам (п. 

3 ч. 2 ст. 40); звернення за погодженням із прокурором до слідчого судді з 

клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального 

провадження, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій (п. 5 ч. 2 ст. 40) [55, с. 179]; проводити слідчі (розшукові) дії та 

негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених КПК України; 

звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення 

слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій (п. 2, 5 ч. 2 ст. 

40 КПК України) [260, с. 132]; пов’язані з проведенням слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій [12, с. 76]; пов’язані з рухом 

кримінального провадження [49, с. 117]. 

Тобто у класифікаційних групах змістовний акцент робиться саме на 

проведенні слідчих (розшукових) дій або взагалі на рухові кримінального 

провадження. Проте досліджувана група повноважень слідчого має свою 

специфіку, адже торкається лише визначеного переліку слідчих (розшукових) 

дій; пов’язана не з їх безпосереднім проведенням, а з поданням клопотання щодо 

їх проведення; з участю у розгляді та вирішенні клопотання слідчим суддею.  

Слідчий, згідно ч. 2 ст. 40 КПК України, уповноважений звертатися за 

погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій. Отже, ці положення не 

дають чіткої відповіді на запитання, якими є повноваження слідчого при поданні, 

розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

Отже, можна виділити наступний перелік повноважень слідчого при 

поданні, розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій, який прямо зазначений у КПК України: 
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- звертатися до слідчого судді з клопотанням про обшук (ст. 234 КПК 

України); 

- брати участь у розгляді слідчим суддею клопотання про обшук;  

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку ( ч. 3 

ст. 233 КПК України); 

- брати участь у розгляді слідчим суддею клопотання про проведення обшуку; 

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про огляд житла чи іншого 

володіння особи (ст. 237 КПК України); 

- брати участь у розгляді слідчим суддею клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи; 

- погоджувати клопотання із прокурором; 

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про проведення слідчого 

експерименту у житлі чи іншому володінні особи (ст. 240 КПК України); 

- брати участь у розгляді слідчим суддею клопотання про проведення слідчого 

експерименту у житлі чи іншому володінні особи; 

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про допит свідка, потерпілого (ст. 

225 КПК України);  

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про примусове залучення особи 

для проведення медичної або психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК 

України);  

- звертатися до слідчого судді з клопотанням  про направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи (ч. 2 ст. 509 

КПК України); 

- звертатися до слідчого судді з клопотанням  про відібрання зразків з речей і 

документів (ч. 2 ст. 245 КПК України); 

- участь у розгляді слідчим суддею клопотання про відібрання зразків з речей 

і документів; 

- звертатися до слідчого судді з клопотанням про відбирання біологічних 

зразків у особи (ч. 3 ст. 245 КПК України); 
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- участь у розгляді слідчим суддею клопотання про відбирання біологічних 

зразків у особи; 

- участь у розгляді слідчим суддею клопотання сторони захисту у порядку ст. 

244 КПК України.  

Окремого розгляду потребують питання про погодження відповідних 

клопотань із прокурором. Про це є загальна норма п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України, 

проте її наявність не надає відповіді на деякі питання. Зокрема, чи має 

погоджуватись клопотання у порядку ч. 3 ст. 242 КПК України, ч. 2 ст. 245 КПК 

України, ч. 3 ст. 245 КПК України, адже йдеться не про слідчі (розшукові) дії. У 

аспекті ч. 3 ст. 242 КПК України слід погодитися із І.П. Зіньковським та І.В. 

Гловюк, що «враховуючи елемент примусу, що потенційно може бути 

застосований до особи (до речі, який вона повинна мати статус, ця стаття КПК 

не визначає), таке клопотання слідчого потребує попереднього погодження» [38, 

с. 77]. У аспекті ч. 2 ст. 245 КПК України, ч. 3 ст. 245 КПК України слід 

зазначити, що зважаючи на відсильний характер до режиму тимчасового доступу 

до речей і документів та норму ч. 1 ст. 160 КПК України, згідно якої слідчий має 

право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором, то 

відповідні клопотання також мають погоджуватися з прокурором.  

Крім того, відсильний характер має і норма щодо забезпечення участі 

слідчого у розгляді клопотання. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю 

сторони кримінального провадження, яка подала клопотання; враховуючи, що за 

ч. 2 ст. 245 КПК України, ч. 3 ст. 245 КПК України подає клопотання слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор, то слідчий має повноваження брати 

участь у розгляді цих клопотань.  

Крім того, є проблема стосовно участі слідчого у розгляді клопотання за 

ст. 225 КПК України. Проблема полягає в тому, що процедура розгляду 

клопотання взагалі не регламентована. Проте аналіз положень КПК України та 

судової практики свідчить про те, що слідчий суддя постановляє ухвалу за 

клопотанням у процесуальному порядку, оцінюючи наявні докази обставин, які 
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свідчать про необхідність депонування показань. Відмітимо, що нечасто 

указується про участь у розгляді клопотання сторін, у тому числі слідчого, проте 

такі випадки є [144; 196; 227]. І це логічно, оскільки слідчий, подавши  відповідне 

клопотання, має мати можливість доводити його обґрунтованість перед слідчим 

суддею. Отже, слідчий має повноваження брати участь у розгляді клопотання у 

порядку ст. 225 КПК України.  

Стаття 242 КПК України у частині примусового залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи має істотні вади, а точніше, 

взагалі процедуру відповідну не регламентує, на що неодноразово вказувалося у 

літературі [18; 26, с. 526-527; 63, с. 251-253]. На думку І.П. Зіньковського та І.В. 

Гловюк, слідчий уповноважений брати участь у розгляді слідчим суддею 

клопотання про  примусове залучення особи до проведення медичної або 

психіатричної експертизи [38, с. 76]; з цим слід погодитись, адже слідчий, 

подавши  відповідне клопотання, має мати можливість доводити його 

обґрунтованість перед слідчим суддею.  

 Зважаючи на різноманіття повноважень слідчого при поданні, розгляді та 

вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, 

слід виділити критерії класифікації та групи відповідних повноважень. Отже, 

можна наступним чином класифікувати відповідні повноваження: 

1) за переліком слідчих (розшукових) дій, стосовно проведення яких 

подається клопотання (детально розглянуті у підрозділі 1.1. цього розділу 

роботи);  

2) за формою реалізації повноважень: повноваження щодо погодження 

клопотання, повноваження щодо подання клопотання, повноваження щодо 

участі у розгляді клопотання;  

3) за специфікою нормативної регламентації: прямо визначені та відсильні;  

визначені як повноваження слідчого та як повноваження сторони 

обвинувачення; 
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4) за часом здійснення: попередні (подання клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій, крім клопотань за ч. 3 ст. 233 КПК України) та 

наступні (клопотання у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України); 

5) за режимом здійснення: здійснювані без участі слідчого судді (складання, 

погодження та подання клопотань) та ті, що здійснюються у судовому 

засіданні; 

6) за характером ініціації: самостійно-ініціативні (які реалізуються у силу 

потреб досудового розслідування щодо збирання доказів) та змагально-

ініціативні (повноваження щодо участі у розгляді клопотання сторони 

захисту у порядку ст. 244 КПК України).  

Ряд повноважень із переліку, наведеного вище, має певні проблеми 

реалізації, зумовлені недоречностями положень КПК України та їх тлумаченням 

на практиці.  

Для формування сукупності доказів у кримінальному провадженні, яка 

буде достатньою для доведення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, 

необхідне дотримання такого режиму проведення слідчих (розшукових) дій у 

житлі чи іншому володінні особи, який би у майбутньому не ставив під сумнів 

допустимість зібраних у досудовому розслідуванні доказів. Ряд питань у слідчій 

практиці виникає у зв’язку із юридичною підставою проведення огляду у житлі 

чи іншому володінні особи, особливо, якщо такий огляд проводиться до 

внесення відомостей до ЄРДР.  

Частина 2 ст. 237 КПК України передбачає, що огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими 

для обшуку житла чи іншого володіння особи, тобто, керуючись ч. 2 ст. 234 КПК 

України, проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального 

суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування. 

Разом з тим, зокрема, у ситуаціях, коли мова йде про необхідність провести 

огляд житла чи іншого володіння особи до внесення відомостей до ЄРДР, то, 
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враховуючи вимоги ч. 3  ст. 234 КПК України, що клопотання повинне містити 

відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його 

реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави 

для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого 

володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить 

житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно 

знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна 

або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим 

кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, 

документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати 

органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом 

витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 

93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим 

Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших 

слідчих дій, передбачених цим Кодексом; нескладно зрозуміти, що виконання 

цих вимог є нездійсненням для того, щоб отримати ухвалу слідчого судді для 

проведення огляду житла чи іншого володіння особи. Це обумовлено декількома 

факторами: по-перше, необхідністю оперативного проведення огляду до 

внесення відомостей до ЄРДР; по-друге, істотною зміною вимог до клопотання 

про обшук. Відповідно, враховуючи різну природу цих слідчих (розшукових) 

дій, їх різний ступінь інтрузивності, є підстави стверджувати, що ст. 237 КПК 

України потребує викладення самостійних вимог до клопотання про огляд житла 

чи іншого володіння особи.  

Відмітимо, що на практиці виникали питання, пов’язані із розмежуванням 

повноважень слідчого та слідчого судді стосовно гарантій при проникненні у 

службовий кабінет. КПК України визначає інше володіння особи особи як 
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транспортний засіб, земельну ділянку, гараж, інші будівлі чи приміщення 

побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення 

тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України). Крім того, 

гарантії статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

поширюються також на офіси (адвокатів, нотаріусів та ін.) та інші володіння 

особи [255, с. 159]. Це питання дійшло до розгляду у ККС ВС, оскільки 

оспорювалася недопустимість даних протоколу обшуку службового кабінету. 

ККС ВС зазначив, що: «З метою захисту прав та законних інтересів осіб у 

кримінальному провадженні у системному тлумаченні ч. 2 ст. 233 КПК 

України під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном). 

Тобто фактичне володіння не варто ототожнювати з правом власності. Такий 

широкий підхід до розуміння понять «житло», зарахування до «іншого 

володіння» офісних та службових приміщень, приміщень господарського, 

виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності відповідає й 

прецедентній практиці Європейського суду з прав людини. Посилання 

прокурора на те, що дозволу слідчого судді на огляд місця події, а 

саме  службового кабінету ОСОБА_1 , який на праві власності належить державі, 

не потребувалося, колегія суддів вважає необґрунтованими, оскільки ця позиція 

суперечить положенням КПК України і практиці ЄСПЛ (рішення від 26 липня 

2007 року в справі «Пєєв проти Болгарії») [93].  

Частина 5 ст. 240 КПК України передбачає, що слідчий експеримент, що 

проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється лише за 

добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого 

судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або прокурора, яке 

розглядається в порядку, передбаченому КПК України, для розгляду клопотань 

про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи. У літературі вже 

зверталася увага на деяку некоректність такого формулювання щодо юридичної 

підстави проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи 

у кореляції зі  ст. 233 КПК України [24, с. 535-536; 76]. Слід звернути увагу на 
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те, що законодавець, встановлюючи альтернативні юридичні підстави 

проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи, не надав 

відповіді на ряд питань, пов’язаних із консенсуальним порядком проникнення до 

житла чи іншого володінні особи [76, с. 369] з метою проведення у ньому 

слідчого експерименту. Це торкається, зокрема, форми цієї добровільної згоди, 

необхідності її засвідчення (у протоколі або окремому документі) слідчим, який 

проводить слідчу (розшукову) дію, понятими або фіксації за допомогою 

відеозапису; можливості проведення слідчого експерименту без ухвали слідчого 

судді у разі наявності декількох володільців житла чи іншого володіння особи і 

наявності явно вираженої згоди лише одного з них та відмови або неможливості 

встановлення волевиявлення інших володільців (довгострокове перебування 

поза місцем знаходження житла чи іншого володіння особи, нездатність 

висловити думку щодо проникнення через хворобу тощо); дій слідчого, якщо в 

ході слідчого експерименту особа передумає і заявить, що вона вже не дає згоду 

на його проведення тощо.  

На жаль, аналіз положень ч. 5 ст. 240 КПК України не вказує на правильний 

та послідовний алгоритм дій слідчого у випадку необхідності проведення 

слідчого  експерименту у житлі чи іншому володінні особи. Однозначно, що 

необхідно запитати згоду володільця житла чи іншого володіння особи, проте у 

якій формі, КПК України не уточнює. Як зазначає М.А. Макаров,  зі змісту ч. 5 

ст. 240 КПК випливає, що слідчий повинен звернутися до слідчого судді з таким 

клопотанням лише у тому випадку, якщо особа, яка володіє житлом чи іншим 

володінням, не дає згоди на проведення у ньому слідчого експерименту. Тобто 

слідчий спочатку має прибути за відповідною адресою, повідомити цій особі, що 

йому необхідно з метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення 

для встановлення обставин кримінального правопорушення, провести слідчий 

експеримент у житлі чи іншому володінні, та з’ясувати, чи погоджується вона на 

його проведення. Якщо особа не надасть такої згоди, слідчий вимушений 

залишити місце проведення слідчого експерименту для того, щоб виконати 
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процесуальні дії щодо складання відповідного клопотання, погодження його з 

прокурором, звернення до слідчого судді з тим, щоб він надав дозвіл на 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії. Якщо він буде отриманий, слідчий має 

повернутися до житла чи іншого володіння особи, у якому йому необхідно 

провести слідчий експеримент [63, с. 222]. Як видається, можливі декілька 

варіантів дій: шляхом скерування запиту у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або 

шляхом усного отримання при особистому виїзді на місце слідчого. Але в обох 

цих випадках є ризик знищення обстановки, яка може мати значення для 

відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних 

дослідів чи випробувань. Особливо це стосується ситуацій, коли слідчий 

експеримент необхідно провести у житлі підозрюваного або членів його сім’ї, 

близьких родичів, що має місце на практиці.  

Є пропозиція, що слідчий повинен звернутися до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, погодженим з прокурором, та отримати такий дозвіл, 

не розраховуючи на те, чи дасть їх володілець згоду на проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. Прибувши до житла чи іншого володіння, де планується 

провести слідчий експеримент, слідчий зобов’язаний з’ясувати у їх володільця, 

чи надає він на це згоду. Якщо ні, слідчий має вручити йому копію ухвали 

слідчого судді про дозвіл на цю слідчу (розшукову) дію та приступити до її 

проведення [63, с. 223]. Проте саме по цій ситуації можуть бути сумніви стосовно 

наявності добровільної згоди, враховуючи ситуацію. Адже, як зауважив 

Європейський суд з прав людини у рішенні «Кучера проти Словаччини», 

зваживши на кількість залучених поліціянтів, той факт, що четверо з них 

належали до загону спеціального призначення, відкрито носили автомати й були 

в масках, та зауваживши, що вони прийшли до квартири заявника на світанку, 

може дійти висновку, що заявникові не залишалося нічого іншого, як дозволити 

їм увійти в його квартиру. Важко погодитися, зважаючи на ці обставини, що 

будь-яка згода, дана заявником, була вільною і усвідомленою. Відповідно, тут 

було втручання в його право на повагу до його житла... Крім того, ситуаціям на 
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кшталт тієї, що виникла в цій справі, коли, як зазначено вище, рано-вранці, на 

порозі дому заявника перед ним постало декілька спеціально навчених 

поліціянтів у масках, властивий значний ризик зловживання службовим 

становищем та порушення принципу поваги до людської гідності. На думку 

Суду, щоб уникнути будь-яких можливих зловживань в таких обставинах, а 

також забезпечити ефективний захист прав людини за статтею 8 Конвенції, 

мають бути певні запобіжні механізми. Такі запобіжні механізми можуть 

передбачати ухвалення нормативних актів, що обмежують застосування 

спеціальних сил ситуаціями, у яких звичайні заходи втручання поліції не можна 

вважати безпечними й достатніми, і, на додаток до цього, встановлюють 

процесуальні гарантії, що передбачають, наприклад, присутність під час операції 

безсторонньої особи або отримання чіткої письмової згоди власника як 

попередньої умови для проникнення в його приміщення. Суд зазначає, що певні 

гарантії з цією метою внесено до Закону «Про поліцію» 1993 року... Однак ці 

гарантії не запобігли виникненню оскаржуваної в цій справі ситуації. З 

урахуванням викладених вище міркувань, Суд не вважає, що оспорювана 

операція була сумісною з правом заявника на повагу до його житла [64, с. 169-

170]. 

Разом з тим, можливі ситуації, коли слідчий експеримент має невідкладний 

характер, зокрема, при ризику знищення або спотворення обстановки, яка може 

мати значення для відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 

проведення необхідних дослідів чи випробувань. У такому випадку було би 

правильним використовувати положення ч. 3 ст. 233 КПК України, яка дозволяє 

слідчому, прокурору до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи 

іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із 

врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. Проте, враховуючи положення ч. 3 ст. 233 

КПК України, що у такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з 
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клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді, то результати 

проведеного у такому порядку слідчого експерименту мають ризик бути визнані 

недопустимим доказами. Саме тому положення ст. 233, ст. 240 КПК України 

мають бути уточнені і передбачений дискреційний порядок проведення також і 

слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи [76, с. 369]. 

Відмітимо, що І.В. Гловюк вже пропонувалося змінити відповідне положення ч. 

3 ст. 233 КПК України таким чином: «прокурор, слідчий за погодженням із 

прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з 

клопотанням про визнання проникнення до житла чи іншого володіння особи та 

дій, які були проведені у житлі чи іншому володінні особи, законними [24, с. 637]. 

Прогнозуючи зауваження стосовно відповідності Конституції України [47], 

зазначимо, що підставою невідкладності буде врятування майна.  

Отже, пропонується така редакція ч. 3 ст. 233 КПК України: 

«3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого 

судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального 

правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із 

прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до 

слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, слідчого експерименту. 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього 

Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо 

прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача або слідчий 

суддя відмовить у задоволенні клопотання, зібрані докази є недопустимими, а 

отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 

255 цього Кодексу». 

Частину 5 ст. 240 КПК України пропонуємо викласти у такій редакції:  
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«5. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або 

на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим 

Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи, або у порядку, передбаченому частиною третьою статті 233 

цього Кодексу». 

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора [27; 

75]. 

 

1.3. Поняття та класифікація повноважень слідчого судді при розгляді та 

вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій 

 

У кримінально-процесуальній доктрині запропоновані різні підходи до 

визначення поняття повноважень слідчого судді, у тому числі і при розгляді цих 

повноважень як елементу кримінально-процесуальної компетенції слідчого 

судді [98, с. 10]. Не аналізуючи усі запропоновані визначення, оскільки вони 

мають ряд спільних аспектів, наведемо основні з них. Наприклад, С.О. Пшенічко 

визначає повноваження слідчого судді так: «це взаємопов’язана система прав та 

обов’язків, що мають владний характер і спрямовані на забезпечення  реалізації 

функції судового контролю в досудовому провадженні та здійснюються у 

формах і порядку, передбачених КПК для досягнення завдань  кримінального 

провадження» [98, с. 15]. О.В. Бурлака вважає, що «повноваження слідчого судді 

можна визначити як взаємопов’язану систему прав та обов’язків, що мають 

владний характер, і спрямовані на забезпечення реалізації прав та законних 

інтересів особи у  досудовому провадженні, які здійснюються у формах та 

порядку,  передбаченому КПК з метою вирішення завдань кримінального 

провадження» [7, с. 91]. М.А. Макаров пише, що «під повноваженнями слідчого 
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судді слід розуміти сукупність взаємопов’язаних прав та обов’язків 

(правообов’язків), установлених для виконання ним процесуальних дій та 

прийняття  процесуальних рішень зі здійснення судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» [63, 

с. 61]. С.В. Шапутько вважає, що «повноваження слідчого судді слід розглядати 

як систему прав та обов’язків, спрямованих на виконання функцій і завдань, які 

покладені на нього» [261, с. 36]. С.Л. Шаренко пише, що «Повноваження 

слідчого судді визначене як закріплене нормами кримінального процесуального  

права та зумовлене предметом відання коло прав і обов’язків (правообов’язків), 

встановлене для виконання конкретних процесуальних дій та прийняття  

відповідних процесуальних рішень у кримінальному провадженні» [262, с. 205]. 

Загалом загальновизнаним є тлумачення повноважень як системи прав та 

обов’язків, і повноваження слідчого судді не є виключенням. Враховуючи ці 

визначення, а також загальні та спеціальні ознаки повноважень слідчого судді, 

виділені С.О. Пшенічком [98, с. 15] (хоча і незрозуміло, який критерій поділу 

ним використано), зазначимо, що повноваження слідчого судді при розгляді та 

вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій можна визначити 

як системну єдність прав та обов’язків слідчого судді суду першої інстанції, 

спрямовану на забезпечення охорони та захисту прав, свобод та законних 

інтересів фізичних та юридичних осіб, а також на збирання та перевірку доказів, 

які мають публічно-владний характер та реалізуються у передбаченій 

кримінальним процесуальним законом формі передбаченими кримінальним 

процесуальним законом засобами.  

Слідчий суддя має повноваження не тільки щодо розгляду та вирішення 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій, а й сам проводить одну 

таку дію – допит у  порядку ст. 225 КПК України, а також розглядає клопотання 

про проведення процесуальних дій, які мають допоміжний характер стосовно 

окремих слідчих (розшукових) дій (примусове залучення особи для проведення 

медичної або психіатричної експертизи, направлення особи до медичного 
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закладу для проведення психіатричної експертизи,  відібрання зразків з речей і 

документів та примусове відбирання біологічних зразків у особи). 

Наукове дослідження вимагає розгляду повноважень слідчого судді саме 

щодо розгляду та вирішення клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій як елементу системи повноважень слідчого судді, з урахуванням певних 

специфічних ознак, які дозволяють виділити  певні різновиди таких 

повноважень.  

Виникає питання правильного найменування повноважень слідчого судді, 

які пов’язані з розглядом та вирішенням клопотань стосовно слідчих 

(розшукових) дій, адже у доктрині йдеться про: проведення слідчих 

(розшукових) дій [49, с. 109] або прийняття рішення (вирішення питання) про 

проведення [62, с. 146; 103]; надання дозволу на проведення [256, с. 88]. Якщо 

аналізувати вищевикладений перелік слідчих (розшукових) дій, то слід звернути 

увагу на те, що розгляд клопотання слідчим суддею не завжди пов'язаний із 

наданням дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії стороні обвинувачення. 

Так, розглядаючи клопотання у порядку ст. 225 КПК України, слідчий суддя 

приймає рішення про проведення ним самим допиту, тобто нікому іншому 

ніяких дозволів не дає. При залученні експерта за ст. 244 КПК України, слідчий 

суддя залучає експерта (експертну установу) та  доручає проведення експертизи, 

що також не є дозволом для сторони захисту. Розгляд слідчим суддею клопотань 

у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України теж не можна однозначно назвати дозволом, 

зважаючи, що розгляд здійснюється post factum та слідчий суддя перевіряє, крім 

іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без ухвали слідчого судді. Тому більш точною є назва 

«повноваження слідчого судді при розгляді та вирішенні клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій».  

Надалі слід зупинитися на класифікації відповідних повноважень. Деякі 

пропозиції наявні у літературі. Так, С.В. Шапутько пропонує такі критерії  

класифікації повноважень, які реалізують слідчі судді під час розгляду 
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клопотання про надання дозволу на проведення слідчих  (розшукових) дій: за 

предметом реалізації; за етапами реалізації;  за формою гласності; строком 

реалізації; залежно від рішення слідчого судді [261, с. 79]. За предметом 

реалізації повноваження слідчого судді, які він реалізує під час  розгляду 

клопотання про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій, що 

обмежують конституційні права та свободи громадян, поділяються на: ті, 

реалізація яких спрямована на здійснення судового контролю при наданні 

дозволу на втручання в недоторканність житла особи; ті, реалізація яких 

спрямована на здійснення судового контролю при наданні дозволу на втручання 

у приватне життя особи; ті, реалізація яких спрямована на здійснення судового 

контролю при наданні  дозволу на втручання в таємницю спілкування [261, с. 

80]. За етапами реалізації повноваження поділяються на: підготовчі та  наступні 

[261, с. 81]. За формою гласності повноваження слідчого судді поділяються на: 

ті, реалізація яких пов’язана з можливістю розголошення методів проведення 

слідчої (розшукової) дії; ті, які реалізуються щодо слідчих (розшукових) дій, 

відомості про факт і методи проведення яких не підлягають розголошенню [261, 

с. 82]. За строком реалізації повноваження слідчого судді можна поділити на ті, 

які повинні бути реалізовані: протягом шести годин; у день надходження; не 

пізніше п’яти днів з дня надходження [261, с. 83]. Залежно від рішення слідчого 

судді: задоволення клопотання (дозвіл на проведення відповідної слідчої  

(розшукової) дії та негласної слідчої (розшукової) дії; примусове залучення 

особи  для проведення експертизи; доручення про проведення експертизи); 

відмову у задоволенні клопотання;  повернення клопотання про проведення 

експертизи (ч. 4 ст. 244 КПК України) [261, с. 83-84]. 

Не зупиняюсь на характеристиці цих критеріїв, зазначимо, що ці 

класифікації не можуть бути беззастережно використані для даного дослідження, 

оскільки С.В. Шапутько розглядає у її межах також питання негласних слідчих 

(розшукових) дій.  
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Отже, пропонуємо такі критерії класифікації повноважень слідчого судді 

при розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій:  

а) за предметною спрямованістю (залежно від сутності слідчої 

(розшукової) дії);  

б) за характером впливу рішення слідчого судді на проведення слідчої 

(розшукової) дії;   

в) за характером пізнавальної (проспективної або ретроспективної) 

спрямованості діяльності;  

г) за суб’єктом ініціації (повноваження, що ініціюються стороною 

обвинувачення; повноваження, що ініціюються стороною захисту); 

д) за формами реалізації (змагальна або незмагальна); 

е) за режимом розгляду.  

Крім того, погоджуємось із тим, що у класифікації повноважень на 

підготовчі та наступні, підготовчі повноваження передбачають собою всі дії 

слідчого судді, які полягають у вжитті організаційних заходів для належного 

розгляду клопотання та не стосуються його вирішення по суті вимог. До них 

належить: ознайомлення слідчим суддею зі змістом клопотання; перевірка 

підстав для повернення клопотання; визначення кола осіб, які підлягають 

виклику в судове засідання; призначення дати та часу судового засідання; 

повідомлення учасників провадження про місце, дату та час розгляду 

клопотання; підготовчі дії в судовому засіданні з розгляду клопотання [261, с. 

81].  

 За режимом розгляду клопотань повноваження можна поділити на ті, що 

реалізуються у відкритому судовому засіданні, та ті, що реалізуються у 

закритому судовому засіданні. Є думка, що різновидом повноважень слідчого 

судді за формою гласності є ті, реалізація яких пов’язана з можливістю 

розголошення методів проведення слідчої (розшукової) дії, і до них віднесено: 
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слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи (ч. 5 

ст. 240 КПК України); обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК 

України); огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 234 КПК України); огляд 

трупа, який здійснюється одночасно з оглядом житла чи іншого володіння особи 

(ч. 2 ст. 238 КПК України); примусове залучення особи для проведення 

психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242 КПК України); примусове залучення особи 

для проведення медичної експертизи (ст. 242 КПК України); примусове 

відбирання біологічних зразків для дослідження (ч. 3 ст. 245 КПК України) [261, 

с. 82]. Проте, у цій класифікації використано критерії розмежування слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, хоча при розгляді усіх 

перелічених клопотань може виникнути потреба у проведенні  закритого 

судового засідання, використовуючи положення ст. 27 КПК України, адже 

спеціальні норми стосовно режиму розгляду клопотань у главі 20 КПК України 

відсутні.  

За характером впливу рішення слідчого судді на проведення слідчої 

(розшукової) дії повноваження слідчого судді при розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій не є однорідними і можуть 

бути поділені на певні підгрупи. Зокрема, розгляд та вирішення клопотання у 

порядку ст. 225 КПК України має забезпечувальний характер, адже воно 

спрямоване на вирішення питання про наявність підстав для депонування доказів 

слідчим суддею. Специфікою цього повноваження є те, що наслідком його 

реалізації є самостійне виконання слідчим суддею своєї ж ухвали, що, у свою 

чергу, призведе до отримання показань, які, на відміну від інших показань, 

зможуть бути використані як докази у суді. Цей же характер має залучення 

експерта за клопотанням сторони захисту, зважаючи на неможливість для 

сторони захисту у силу обставин, передбачених ч. 1 ст. 244 КПК України, іншим 

способом використати спеціальні знання у формі експертизи. Відмітимо при 

цьому, що у даному випадку слідчу (розшукову) дію частково виконує сам 
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слідчий суддя (залучення експерта) та частково – експерт, який її проводить 

(проведення експертизи).  

Дозвільний характер, пов'язаний із оцінкою наявних підстав для 

наступного провадження стороною обвинувачення слідчої (розшукової) дії, 

мають повноваження слідчого судді щодо  розгляду та вирішення клопотання 

про обшук у порядку ст. 234 КПК України; розгляду та вирішення клопотання 

про огляд житла чи іншого володіння особи (ст. 237 КПК України); розгляду та 

вирішення клопотання про слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи 

іншому володінні особи (ст. 240 КПК України), за відсутності добровільної згоди 

особи, яка ними володіє. 

Легалізуючий характер мають повноваження слідчого судді з розгляду та 

вирішення клопотання після проникнення до житла або іншого володіння особи 

у порядку ст. 233 КПК України. Адже у даному випадку слідчий суддя post 

factum перевіряє, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення 

до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. 

За характером пізнавальної (проспективної або ретроспективної) 

спрямованості діяльності слід відмежовувати повноваження в аспекті оцінки 

фактичних підстав для майбутнього проведення слідчих (розшукових) дій, тобто 

можливості (її реальності) на основі наявних фактичних даних досягти мети 

слідчої (розшукової) дії – збирання або перевірка доказів, та спеціальної мети 

окремої слідчої (розшукової) дії, наприклад, для огляду – це виявлення та 

фіксація відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, у 

даному випадку характер пізнавальної діяльності має ретроспективно-

проспективний характер. Він характерний для повноважень дозвільного та 

забезпечуючого характеру.   

У аспекті, наприклад, доказування по ч. 3 ст. 233 КПК України, як 

зазначено у КПК України, слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з 

вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були 
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наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали 

слідчого судді. Зважаючи на істотні зміни стосовно нормативної регламентації 

обшуків, ці формулювання вже є такими, що не відповідають логіці побудови 

нормативного матеріалу та потребам практики, на що вже вказувалося раніше. 

Адже у силу специфіки клопотання про проведення обшуку у порядку ст. 233 

КПК України, локальний предмет доказування має бути триелементним:  у 

межах першого елементу має перевірятися відповідність клопотання вимогам 

КПК України у частині п. 1, 2, 3, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, а також те, що 

відшукувані речі, документи або особи знаходилися у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи;  у межах другого елементу має перевірятися 

необхідність втручання (наявність невідкладних випадків; відсутність 

добровільної згоди;  те, що за встановлених обставин проникнення до житла чи 

іншого володіння особи було єдино можливим ефективним способом врятування 

життя людей, врятування майна, затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину);  у межах третього елементу має перевірятися зв'язок відшуканих речей, 

документів, іншого майна або осіб із вчиненим кримінальним правопорушенням 

(тобто те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового 

розслідування; а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, 

можуть бути доказами під час судового розгляду). Для задоволення клопотання 

ці елементи мають бути кумулятивними. Невстановлення попереднього 

елементу виключає можливість подальшого встановлення наступних елементів 

[74, с. 375]. У такому випадку пізнавальна спрямованість діяльності слідчого 

судді є ретроспективною.  

За формами реалізації можливо виділити змагальну та незмагальну форми 

реалізації повноважень слідчого судді. За загальним правилом, форма розгляду є 

незмагальною, адже інша сторона не знає про подання та розгляд такого 

клопотання (наприклад, ч. 4 ст. 234 КПК України передбачає, що клопотання про 

обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або 

прокурора). Про те, що можлива змагальна форма розгляду клопотання про 
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залучення експерта, вказують положення  ч. 5 ст. 244 КПК України, згідно з якою 

під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників 

розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. Проте,  

повідомлення іншої сторони не обов’язкове.   

Ефективність досудового розслідування у кримінальному провадженні 

забезпечується також шляхом дотриманням належної правової процедури 

збирання та перевірки доказів, що виключатиме у подальшому будь-які сумніви 

стосовно їх допустимості і можливості використання для обґрунтування 

кримінально-процесуальних рішень. Стосовно слідчих (розшукових) дій, які 

потребують для їх проведення рішення слідчого судді, важливим аспектом 

належної правової процедури є дотримання вимог КПК України стосовно 

підсудності відповідних клопотань слідчого, прокурора, які подаються слідчому 

судді, адже неправильне визначення підсудності може у подальшому викликати 

оспорювання допустимості отриманих за результатами проведення слідчої 

(розшукової) дії доказів. Крім того, недотримання положень КПК України  щодо 

підсудності питань слідчому судді є порушенням права на справедливий суд. 

Враховуючи спільну правову природу підсудності кримінальних 

проваджень та підсудності питань, які вирішуються слідчим суддею, надалі за 

основу можна взяти визначення підсудності як певні співвідношення між 

юридичною справою та судом, через яке залежно від сукупності ознак і 

властивостей справи закон встановлює, у якому суді і в якому складі цього суду 

вона повинна розглядатися [86, с. 246]. Відповідно, слід виокремити властивості, 

які впливають на визначення підсудності питань, які вирішуються слідчим 

суддею. Натепер це предметні, інстанційні та територіальні характеристики 

юрисдикції суду, у якому працює слідчий суддя, а також персональні 

(спеціальні) ознаки особи, стосовно якої слідчим суддею вирішується певне 

питання (проведення процесуальних дій, застосування заходів забезпечення 

кримінального провадження, розгляд та вирішення скарг тощо). При цьому 
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предметна характеристика юрисдикції суду, у якому працює слідчий суддя, має 

двоелементний характер: 1) за колом кримінальних правопорушень (що 

характерно для слідчих суддів Вищого антикорупційного суду); 2) за предметом 

клопотання / скарги / заяви. 

Предметно-інстанційна характеристика юрисдикції суду, у якому працює 

слідчий суддя, проявляється у розрізі розгляду та вирішення клопотань про 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 247 КПК України), де 

предметний елемент характеризується колом клопотань, а інстанційний – 

виключністю компетенції слідчого судді апеляційного суду. Територіальність 

юрисдикції суду, у якому працює слідчий суддя, визначена для більшості 

клопотань слідчого судді і характеризується такими детермінантами: місце 

здійснення досудового розслідування (наприклад, ч. 2 ст. 234 КПК України); 

місце знаходження органу досудового розслідування (ч. 3 ст. 244 КПК України); 

місце проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ч. 2 ст. 247 КПК 

України). Персонально-інстанційна характеристика властива для проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій щодо суддів, працівників суду та 

правоохоронних органів (ч. 2 ст. 247 КПК України).  

У відповідності до ч. 2 ст. 33-1 КПК України, слідчі судді Вищого 

антикорупційного суду здійснюють судовий контроль за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальних провадженнях щодо кримінальних 

правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду 

відповідно до частини першої цієї статті, а саме: стосовно корупційних 

кримінальних правопорушень, передбачених в примітці статті 45 Кримінального 

кодексу України, статтями 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3 Кримінального кодексу 

України, якщо наявна хоча б одна з умов, передбачених пунктами 1-3 частини 

п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, 

ця підсудність  також має насамперед предметну характеристику. Проте, слід 

врахувати, що «прихованим» є і персональний елемент підсудності, адже 
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підслідність НАБ України характеризується і предметним елементом, і 

персональним.  

В аспекті клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій положення 

чинного КПК України характеризується істотною диференціацією (крім 

проваджень, підсудних Вищому антикорупційному суду). Зважаючи на це, 

надалі будуть розглянуті питання підсудності у провадженнях щодо 

кримінальних правопорушень, що не підсудні Вищому антикорупційному суду. 

У ст. 225 КПК України підсудність клопотань сторін не передбачена.  

У ч. 3 ст. 233 КПК України підсудність клопотання про проведення обшуку 

до слідчого судді не передбачена, вказано лише, що слідчий суддя розглядає таке 

клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу. Обшук проводиться на 

підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування 

(ч. 2 ст. 234 КПК України). Підсудність клопотань стосовно обшуку за ч. 2 ст. 

166 КПК України прямо у цій статті не регламентовано, тому застосовується 

загальне правило ч. 2 ст. 234 КПК України. Огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для 

обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України), а отже, 

правила підсудності аналогічні ст. 234 КПК України. Стаття 240 КПК України 

не містить правил стосовно підсудності клопотання про проведення слідчого 

експерименту у житлі чи іншому володінні особи, а регламентує, що слідчий 

експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється 

лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали 

слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або 

прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим Кодексом, для 

розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи 

(ч. 5).  
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Клопотання сторони захисту про проведення експертизи розглядається 

слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого 

здійснюється досудове розслідування (ч. 3 ст. 244 КПК України). Відібрання 

зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про 

тимчасовий доступ до речей і документів, у такому ж порядку розглядається 

клопотання про відбирання біологічних зразків примусово; підсудність 

клопотань стосовно заходів забезпечення кримінального провадження 

регламентована ч. 2 ст. 132 КПК України: воно подається до місцевого 

загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган 

досудового розслідування.  

Підсудність клопотання про  примусове залучення особи для проведення 

медичної або психіатричної експертизи за ч. 3 ст. 242 КПК України не 

регламентовано. Спеціальна норма стосовно підсудності клопотання слідчого, 

прокурора щодо залучення експерта (експертів) для проведення психіатричної 

експертизи за ч. 1 ст. 509 КПК України відсутня, а отже застосовується 

положення ч. 3 ст. 244 КПК України. Питання про направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під 

час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони 

кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду 

клопотань щодо обрання запобіжного заходу (ч. 2 ст. 509 КПК України), тобто 

клопотання подається до місцевого загального суду, в межах територіальної 

юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. 

Таким чином, загального правила стосовно підсудності клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій, яким можна було б скористатися, якщо у 

статті КПК України прямо не передбачено, до слідчого судді якого суду має 

подаватися клопотання, немає (зокрема, стосовно допиту слідчим суддею, 

слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи, примусового 

залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи), що 
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ускладнює правозастосовчу практику і унеможливлює однозначне правильне 

визначення підсудності у таких випадках.  

Ключовими детермінантами визначення територіальної підсудності при 

реалізації повноважень слідчого судді є місце здійснення досудового 

розслідування та місце знаходження органу досудового розслідування, які не 

завжди є тотожними, що знову ж викликає питання стосовно правильного 

визначення підсудності, зважаючи на те, що нормативні визначення цих місць 

відсутні.  

У листі Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 16.06.2016 № 223-1650/0/4-16 [57] стосовно заходів забезпечення 

кримінального провадження було указано, що органом досудового 

розслідування в конкретному кримінальному провадженні є не сам 

правоохоронний орган, до складу якого входить відповідний підрозділ 

(Національна поліція України, Служба безпеки України, Національне 

антикорупційне бюро України), а його підрозділ (управління, відділ), 

визначений у ч. 1 ст. 38 КПК. Було визнано правильним застосування 

зазначеного правила і до розгляду клопотань, територіальна підсудність щодо 

яких прямо не визначена процесуальним законом (наприклад, ч. 1 ст. 306, ч. 3 ст. 

234 КПК тощо).  І хоча наразі підсудність клопотання у порядку ст. 234 КПК 

України нормативно визначена, вважаємо, що це роз’яснення є релевантним і у 

сучасних умовах нормативної невизначеності з цього питання, зважаючи на, по-

перше, перелічені вище випадки невизначеної підсудності, по-друге,  випадки 

різного місцезнаходження слідчого підрозділу та правоохоронного органу, до 

складу якого входить відповідний підрозділ. Проте, зважаючи на диференціацію 

підсудності навіть у межах проведення слідчих (розшукових) дій, це питання має 

бути вирішено на нормативному рівні.  

Є й інші проблеми нормативної регламентації підсудності клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій. Як вже зверталася увага, ст. 240 КПК 

України не містить посилання на підсудність цього клопотання, адже мова йде 
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тільки про порядок розгляду, передбачений для клопотання про обшук. Якщо для 

клопотання про обшук та, відповідно, клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи, встановлена підсудність: місцевий загальний суд, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, 

то для досліджуваного клопотання характерна прогальність нормативної 

регламентації. Засобом подолання прогалин є використання аналогії закону та 

аналогії права. У кримінальному провадженні аналогія використовується на 

підставі ч. 6 ст. 9 КПК України, а нормою, яка регламентує подібні 

правовідносини, є ч. 2 ст. 234 КПК України [77, с. 203].  

Невизначеною є підсудність клопотання про  примусове залучення особи 

для проведення медичної або психіатричної експертизи за ч. 3 ст. 242 КПК 

України. С.В. Оверчук вказує, що відповідно до ч. 3 ст. 242 КПК примусове 

залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи 

здійснюється за ухвалою слідчого судді, суду. Проте, законодавець визначив 

процедуру звернення з клопотанням до слідчого судді лише у випадку 

проведення психіатричної експертизи, залишивши процесуальну проблему 

визначення підсудності клопотання про примусовому залученні особи для 

проведення медичної експертизи невирішеною [82]. У повній мірі погодитись із 

цією точкою зору складно. Адже, як слушно вказується у доктрині, оскільки у ст. 

509 КПК йдеться про призначення психіатричної експертизи за наявності тих же 

підстав, що передбачені п. 3 ч. 2 ст. 242, виникає необхідність вирішити питання 

про співвідношення цих статей. Ст.ст. 242, 243, 244 КПК (які передбачають 

підстави та порядок залучення експерта) є загальними, а ст. 509 КПК – 

спеціальною, вона регулює питання призначення психіатричної експертизи у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру. Отже, коли здійснюється саме таке провадження, залучити експерта 

відповідно до ч. 1 ст. 509 КПК зобов’язана сторона обвинувачення. А в тих 

випадках, коли є необхідність тривалого спостереження та дослідження особи, 

що потребує призначення стаціонарної експертизи, для її проведення необхідна 
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ухвала слідчого судді, причому, звернутися до нього з відповідним клопотанням 

на підставі ч. 2 ст. 509 мають право сторони. В іншому провадженні експертиза 

призначається за правилами, передбаченими ст.ст. 242-244, це стосується і 

психіатричної експертизи [45, с. 136]. Тому не можна стверджувати, що питання 

підсудності примусового залучення особи для проведення психіатричної 

експертизи є вирішеним, адже за правилами аналогії закону визначається 

підсудність для залучення експерта у порядку ст. 509 КПК України лише у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру, а у іншому провадженні підсудність клопотання про  примусове 

залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи не 

визначена.  

Крім того, у разі, якщо у кримінальному провадженні не співпадають місце 

здійснення досудового розслідування та місце знаходження органу досудового 

розслідування, то може мати місце ситуація, коли клопотання про проведення 

експертизи, клопотання про відібрання зразків з речей і документів та відбирання 

біологічних зразків примусово розглядатимуться слідчими суддями різних судів. 

Це знову ж не є логічним та послідовним з точки зору правової природи  цих 

процесуальних дій як допоміжних до залучення експерта.  

КПК України не дає також чіткої відповіді на питання, якими мають бути 

дії та рішення слідчого судді у разі, якщо він вважає, що клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій подано з порушенням правил підсудності. 

Ця прогалина характерна для всіх клопотань, що розглядаються слідчим суддею. 

У доктрині та на практиці пропонуються і використовуються  різні шляхи 

вирішення цього питання. Як зазначає С.В. Шапутько, слідчий суддя не 

уповноважений вирішувати по суті клопотання, подане із порушенням правил 

підсудності, і має його повернути, керуючись загальними засадами КПК України 

(ст. 7 КПК України) [261, с. 81-82], і пропонує доповнити ст. 234 КПК України 

частиною сьомою такого змісту: «Слідчий суддя, встановивши, що клопотання 

подано без додержання вимог частин другої, третьої цієї статті, повертає його 
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особі, яка звернулась із клопотанням, про що постановляє ухвалу» [261, с. 87], 

це ж пропонувалося автором раніше [27, с. 87]. О.Б. Комарницька пише, що 

причинами повернення клопотань про проведення обшуку стали порушення 

вимог щодо територіальної юрисдикції та заяви органів досудового 

розслідування про їх повернення [43, с. 49].  

У судовій практиці є приклади повернення клопотання про проведення 

обшуку [131; 173;177; 220], повернення клопотання про огляд для подання до 

належного суду [137], скерування подання щодо вирішення питання по 

визначенню підсудності клопотання про проведення обшуку [253], відмови у 

задоволенні клопотання про проведення обшуку у зв'язку з непідсудністю [254]. 

Вважаємо останній приклад дещо непослідовним тлумаченням норм КПК 

України, адже, якщо клопотання не підсудне місцевому суду, то воно не може 

бути вирішено по суті, оскільки відповідне рішення буде заздалегідь незаконним 

у силу неповноважного на його прийняття суб'єкта. Відмітимо, що в аналогічній 

ситуації для скарг прямо передбачене правило, що слідчим суддею скарга 

повертається, якщо скарга не підлягає розгляду в цьому суді (ч. 2 ст. 304 КПК 

України).  

Спробуємо пояснити таку різницю у рішеннях слідчих суддів. Як 

видається, приклади скерування подання щодо вирішення питання по 

визначенню підсудності обумовлені тим, що, на відміну від скарг, КПК України 

стосовно клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій не передбачає у 

переліку рішень, які уповноважений прийняти слідчий суддя, такого рішення як 

повернення клопотання. Тому слідчі судді використовують механізм ст. 34 КПК 

України, хоча у цій статті йдеться про кримінальне провадження, а не вирішення 

питання слідчим суддею. На підставі яких норм КПК України було прийнято 

рішення саме про повернення певних клопотань [131; 137; 173; 177; 220], 

визначити складно, адже у відповідних ухвалах зроблені посилання лише на 

загальні норми щодо підсудності та спеціальні норми підсудності щодо окремих 

клопотань. Разом з тим, вважаємо, що для клопотання про проведення обшуку та 



62 
 

огляду житла чи іншого володіння особи логічним є саме рішення про 

повернення у разі його непідсудності. Обґрунтуємо це таким чином: ч. 2 ст. 304 

КПК України -  це єдина норма, яка регламентує дії слідчого судді у зв’язку з 

непідсудністю йому питання, яке передається на його розгляд. Тому саме цю 

норму доречно та правильно застосовувати, виходячи з правил аналогії закону, у 

разі, якщо слідчий суддя, отримавши клопотання, дійшов висновку, що воно не 

підсудне відповідному суду. 

Втім, пропоноване вирішення питання застосовне лише для розгляду та 

вирішення клопотань у разі самостійного встановлення цього факту слідчим 

суддею при розгляді клопотання у змагальному та незмагальному порядку. У 

ситуаціях же, коли здійснюється розгляд клопотання у змагальному порядку 

(наприклад, клопотання про проведення експертизи; клопотання про відібрання 

зразків з речей і документів; клопотання про відбирання біологічних зразків 

примусово; клопотання про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи), то слідчий суддя та сторони можуть мати 

різні позиції стосовно дотримання правил підсудності клопотання, а це, як 

слушно указується в літературі, свідчить про існування правового спору щодо 

територіальної підсудності відповідного клопотання слідчого, прокурора [87, с. 

126]. КПК України не регламентує питання вирішення спорів про підсудність у 

аспекті діяльності слідчого судді, проте врегульовує це питання для 

кримінальних проваджень (ч. 2, 3 ст. 24 КПК України), а у контексті діяльності 

слідчого судді цей механізм скерування подання до суду апеляційної інстанції 

також застосовується на практиці.   

 

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора [73; 

270]. 
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РОЗДІЛ 2. СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ КЛОПОТАННЯ ПРО 

ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ СЛІДЧИМ 

 

2.1. Клопотання слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій як 

кримінально-процесуальне рішення 

 

Приводом до вирішення питання про проведення слідчих (розшукових) 

дій, які проводяться за ухвалою слідчого судді, є клопотання слідчого, дізнавача, 

прокурора. У межах досліджуваної тематики слід розглянути питання стосовно 

клопотання слідчого, його правової природи та ознак, зважаючи на те, що у ст. 

110 КПК України воно не визнане рішенням слідчого.  

Для цього найперше слід звернутися до наявних у доктрині визначень 

процесуальних рішень слідчого. Ю.В. Манаєв надав визначення рішень слідчого 

як спрямованих на досягнення мети кримінального провадження 

правозастосовних актів, які відповідають вимогам законності та обґрунтованості 

і містять обов’язкові для виконання владні волевиявлення та висновки з 

правових питань, що виникають у процесі порушення та розгляду кримінальної 

справи [65, с. 12]. А.Я. Дубинський писав, що процесуальне рішення слідчого – 

це правовий акт, в якому слідчий в межах своєї компетенції у встановленому 

кримінально-процесуальним законом порядку виражає у вигляді державно-

владного веління висновки про виконання / або невиконання / конкретних 

процесуальних дій, що обумовлено необхідністю досягнення завдань 

кримінального судочинства та вимогами закону щодо фактичної ситуації, яка 

склалася [35, с. 61]. Як видно, визначення враховують ті ознаки кримінально-

процесуального рішення, які натепер є класичними для кримінально-

процесуальної доктрини: правозастосовний характер, державно-владний 

характер, висновки з правових питань, спрямованість на досягнення завдань 

кримінального процесу, порядок прийняття, належний суб’єкт прийняття.  
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І.В. Басистою запропоновано визначення процесуального рішення 

слідчого як певного правового положення, яке містить оформлену відповідно до 

вимог КПК, всебічно обґрунтовану, узгоджену з раніше прийнятими та реальну 

для виконання програму дій, що ґрунтується на достатніх психологічних знаннях 

суб’єкта — слідчого й отримує своє закріплення у відповідному процесуальному 

документі [2, с. 22-23]. Складно погодитись із тим, що рішення слідчого є 

правовим положенням, оскільки характер правового положення характерний для 

положень нормативних актів. Крім того, не усі рішення слідчого мають 

програмний характер, наприклад, повідомлення про підозру, постанова про 

закриття кримінального провадження.  

На думку О.І. Марочкіна, процесуальне рішення слідчого – це виражений 

у встановленій законом процесуальній формі, спрямований на виконання 

завдань кримінального провадження правозастосовний акт, у якому слідчий, 

реалізуючи свою компетенцію, наводить вмотивовані висновки із фактичних, 

правових та етичних питань, що підлягають розв’язанню в цьому акті [66, с. 34]. 

О.І. Марочкін у цьому визначенні відійшов від перелічування усіх ознак 

кримінально-процесуального рішення, залишивши натомість лише ключові 

ознаки - правозастосовний характер, порядок прийняття, належний суб’єкт 

прийняття, відповіді на питання, які виникають в ході досудового розслідування.  

Загалом ключовими ознаками (характеристиками), які відображають 

правову природу кримінально-процесуального рішення слідчого, на основі 

аналізу наукових джерел щодо сутності кримінально-процесуальних рішень [1, 

с. 8-9; 3, с. 51; 5, с. 137; 13, с. 30-31; 61, с. 9-18; 66, с. 32-33; 104, с. 20-23; 106, с. 

14-15] можна визнати наступні: цільова характеристика: спрямованість на 

вирішення завдань кримінального провадження загалом та стадії досудового 

розслідування зокрема; суб’єктно-функціональна характеристика: приймають 

належним суб’єктом в межах повноважень, слугують реалізації ним 

кримінально-процесуальної функції (функцій); процедурно-правова 

характеристика: прийняття регулюється нормами КПК України, процес 
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прийняття та оформлення, як правило, передбачений у КПК України; уточнення 

«як правило» необхідно, оскільки є рішення слідчого, які не вимагають 

оформлення в окремому процесуальному документі (наприклад, про допит 

свідка, потерпілого, підозрюваного); змістовно-гносеологічна характеристика: є 

результатом доказування, містять вирішення питань, які виникають у ході 

досудового розслідування, містять владне волевиявлення стосовно поведінки 

осіб як результату вирішення цих питань, у силу чого є юридичним фактом чи 

входять до фактичного складу.  

Надалі слід зкорелювати ознаки клопотання із ознаками кримінально-

процесуального рішення, оскільки на практиці є думка, що клопотання не є 

кримінально-процесуальним рішенням, бо слідчий, складаючи та скеровуючи 

слідчому судді клопотання, нічого не вирішує, а просить слідчого суддю 

прийняти рішення. З’ясування природи клопотання слідчого ускладнюється ще 

й тим, що клопотання як акти можуть подавати й інші учасники кримінального 

провадження, які не мають владних повноважень (сторона захисту, потерпілий, 

інші учасники кримінального провадження). Разом з тим, у доктрині клопотання 

розглядається як кримінально-процесуальне рішення [1, с. 12; 3, с. 219; 13, с. 31; 

15, с. 420; 66, с. 35; 105, с. 87; 106, с. 15-16; 113, с. 54; 259, с. 433-434].  

Відмітимо, що в аспекті цільової, суб’єктно-функціональної,  процедурно-

правової характеристик – ніякої специфіки немає, клопотання має всі релевантні 

ознаки. Проте, є специфіка в аспекті  змістовно-гносеологічної характеристики. 

Якщо стосовно таких ознак як  результат доказування та  характер юридичного 

факту / елементу фактичного складу, знову ж, немає сумнівів (навіть якщо 

слідчий суддя не задовольнить клопотання слідчого, певні процедурні рішення 

за цим клопотанням він прийме, і навіть у цьому випадку клопотання буде 

юридичним фактом / елементом фактичного складу). Специфіка є стосовно таких 

ознак, як: містять вирішення питань, які виникають у ході досудового 

розслідування, містять владне волевиявлення стосовно поведінки осіб як 

результату вирішення цих питань. Слушно зазначає Н.В. Глинська про «певний 
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усічений характер імперативності КПР слідчого та прокурора, що приймаються 

ними у формі клопотання та спрямовуються до слідчого судді чи суду для 

прийняття ними певного процесуального рішення, про яке клопоче сторона 

обвинувачення. У такому випадку КПР слідчого чи прокурора є обов’язковими 

для їх розгляду та вирішення по суті слідчим суддею чи судом, а не усіма 

учасниками кримінального провадження та іншими суб’єктами, яких стосується 

рішення» [13, с. 31]. Крім того, слід зазначити, що у даному випадку рішення 

слідчого містить не вирішення питань, а прохання про його вирішення слідчим 

суддею. Проте, незважаючи на цю специфіку, у силу інших ознак клопотання 

слідчого, без сумніву, є кримінально-процесуальним рішенням.   

Є думка, що клопотання слідчого, прокурора, з яким він звертається до 

слідчого судді, це його рішення з правових питань, що виникли у розслідуваному 

ним кримінальному правопорушенні, але воно є проміжним. Остаточне рішення, 

яке обов’язкове для виконання, приймає слідчий суддя, який здійснює 

попереджуючий контроль з метою недопущення прийняття на досудовому 

розслідуванні незаконних і необґрунтованих рішень, які суттєво обмежують 

права та свободи громадян. Рішення слідчого, прокурора виражені у формі 

клопотання, можна віднести до групи процесуальних рішень на досудовому 

розслідуванні, які є об’єктом судового контролю [105, с. 87]. Погоджуючись із 

тим, що клопотання є проміжним рішенням, зазначимо, що воно містить не 

вирішення питань, а прохання про його вирішення слідчим суддею. Отже, 

поняття клопотання має бути уточнено. 

Формулюючи визначення клопотання слідчого, слід зважити на те, що 

клопотання є різновидом звернення у кримінальному провадженні, а суб’єктом 

його подання є не лише слідчий, що, відповідно, і відбивається на загальному 

визначенні клопотання у кримінальному провадженні [113, с. 216-217; 269, с. 

375]. Однак, загальні визначення поняття клопотання не повністю відображають 

специфіку клопотання слідчого, оскільки характеризуються іншими суб’єктами 

та метою подання.  
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Отже, пропонуємо таке визначення поняття клопотання слідчого – це 

регламентоване кримінальним процесуальним законом проміжне рішення 

слідчого, у якому з метою забезпечення завдань досудового розслідування 

сформульовано прохання до слідчого судді щодо вирішення питань, які виникли 

в ході досудового розслідування, і яке у разі його погодження прокурором у 

випадках, передбачених КПК України, є обов’язковим для розгляду слідчим 

суддею. Відповідно, коли йдеться про клопотання слідчого про проведення 

слідчих (розшукових) дій, то слідчий формулює клопотання щодо вирішення 

питань про проведення (ст. 225 КПК України) або надання дозволу на 

проведення, або легалізацію проведення (ст. 233 КПК України) слідчих 

(розшукових) дій.  

КПК України не містить модельних вимог стосовно структури та змісту 

клопотання слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій. Стосовно 

депонування показань взагалі немає ніяких вимог. Є вимоги до мотивувальної 

частини клопотання про обшук (ч. 3 ст. 234 КПК України). Немає вимог до 

клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи, проте є норма, що 

«огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього 

Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи» (ч. 2 ст. 

237 КПК України); відсильний характер мають і норми щодо клопотання у разі 

проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи: «слідчий 

експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні особи, здійснюється 

… на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора, яке розглядається в порядку, передбаченому цим 

Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому 

володінні особи» (ч. 5 ст. 240 КПК України). Жодних вимог до клопотання не 

містить і ч. 3 ст. 242 КПК України. Для отримання зразків для експертизи вимоги 

до клопотання є відсильними до ст. 160 КПК України, а для стаціонарної 

психіатричної експертизи – до клопотання про застосування запобіжного заходу. 

Це ускладнює формулювання модельної структури та змісту клопотання.  
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Частина 5 ст. 110 КПК України формулює вимоги до структури постанови 

слідчого, прокурора, яка складається з трьох частин: вступної, мотивувальної та 

заключної. Таке структурування є релевантним для клопотання, і на практиці 

клопотання слідчого містять саме три такі частини.  

Вступна частина клопотання, як правило, викладається так, як передбачено 

у п. 1 ч. 5 ст. 110 КПК України, містить відомості про: місце і час складання 

клопотання; прізвище, ім’я, по батькові, посаду особи, яка склала клопотання. 

Зміст мотивувальної частини відрізняється залежно від того, про проведення якої 

слідчої (розшукової) дії клопоче слідчий.  

Найбільш розлогі вимоги до  мотивувальної частини клопотання містить 

саме ч. 3 ст. 234 КПК України: «1) найменування кримінального провадження та 

його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) 

правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави 

для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого 

володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить 

житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно 

знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна 

або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим 

кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, 

документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати 

органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом 

витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 

93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим 

Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших 

слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на 

                                                           
 детальніше буде розглянуто у наступному підрозділі 
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випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального 

правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу». 

Аналіз цих вимог дозволяє виділити в них такі ключові елементи: 1) опис 

кримінального провадження (п.п.1-3); 2) підстави проведення обшуку (п. 4); 3) 

об’єкт обшуку (п. 5-6); 4) предмет пошуку (п. 7); 5) обґрунтування неможливості 

отримати інформацію іншим способом (п. 8). Перший, другий та останній 

елементи мають бути характерними для будь-якого клопотання. Пункт 7 ч. 3 ст. 

234 КПК України фактично вказує на необхідність обґрунтування доказового 

значення даних, які планується отримати, що у тому чи іншому формулюванні 

також характерні для будь-якої слідчої (розшукової) дії, враховуючи, що слідчі 

(розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні (ч. 

1 ст. 223 КПК України). Пункти 5 та 6 фактично вказують на джерело доказової 

інформації, що також важливо для дотримання оцінки необхідності та 

доречності проведення слідчої (розшукової) дії.  

Отже, з урахуванням положень ст. 234 КПК України можна запропонувати 

такий модельний зміст мотивувальної частини клопотання слідчого про 

проведення слідчих (розшукових) дій: 

- опис кримінального провадження; 

- слідча (розшукова) дія, про проведення якої клопоче слідчий;  

- особа, за участі або стосовно якої має проводитись слідча (розшукова) дія, 

або об’єкт, стосовно якого має проводитись слідча (розшукова) дія; 

- підстави проведення слідчої (розшукової) дії; 

- обґрунтування доказового значення даних, які планується отримати; 

- обґрунтування неможливості отримати інформацію іншим способом. 

У зв’язку з цим, пропонуємо доповнити ст. 223 КПК України частиною 9, 

у такій редакції: 
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«9. У клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора слідчому судді про 

проведення слідчої (розшукової) дії мають зазначатися: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4)  слідча (розшукова) дія, про проведення якої просить слідчий, дізнавач, 

прокурор; 

5) відомості про особу (осіб), місце, щодо яких слідчий, дізнавач, прокурор 

просить провести слідчу (розшукову) дію; 

6) підстави для проведення слідчої (розшукової) дії; 

7) обґрунтування, які саме фактичні дані планується отримати в ході 

проведення слідчої (розшукової) дії, та їхній зв’язок із вчиненим кримінальним 

правопорушенням; 

8) обґрунтування неможливості отримати інформацію щодо фактичних 

даних іншим  способом. 

До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, дізнавач, 

прокурор  обґрунтовує доводи клопотання». 

Обґрунтування потребує такий елемент, як «обґрунтування неможливості 

отримати інформацію щодо фактичних даних іншим  способом». Зараз він прямо 

передбачений для негласних слідчих (розшукових) дій, а також обшуку. Проте, 

зважаючи, що при проведенні слідчих (розшукових) дій йдеться про обмеження 

конституційних прав осіб, то, без сумніву, також має застосовуватися вимога 

правомірності обмеження цих прав, яка випливає із положень ст. 32, 64 
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Конституції України та ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, оцінка дотримання якої має здійснюватися за 

допомогою трискладового тесту. Адже  «для правомірності державного 

втручання у право людини необхідно, щоб можливість такого втручання була 

передбачена законом, здійснювалось задля досягнення легітимної мети, якою 

завжди є захист певних суспільних або державних цінностей, та була необхідною 

в демократичному суспільстві … при визначенні легітимної мети обмеження 

слід застосовувати принцип пропорційності, що полягає у співрозмірності 

заходів, які застосовуються до особи з метою обмежити реалізацію її прав, з тими 

суспільними цінностями, які захищаються шляхом здійснення такого обмеження 

[31, с. 22]. При цьому обмеження  прав  людини  у  кримінальному  провадженні  

має здійснюватися  виключно  з  метою  досягнення  дієвості кримінального 

провадження (мета) засобами, які є мінімально необхідними (необхідність) та 

релевантними меті (належність), з дотриманням  балансу  публічних  та  

приватних  інтересів (пропорційність) [19, с. 31].   

 

2.2. Особливості мотивування клопотань слідчого про проведення слідчих 

(розшукових) дій 

Зважаючи на гносеологічну та процедурну специфіку слідчих 

(розшукових) дій, які проводяться на підставі ухвали слідчого судді, слід 

розглянути специфіку мотивування клопотання стосовно кожної дії окремо. 

Попри норму, що сторона кримінального провадження може звернутися з 

клопотанням про допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні, жодних вимог стосовно змісту клопотання для цих цілей 

КПК України не містить. Проте відповідні пропозиції надаються у наукових 

джерелах. Так, на думку О.В. Капліної, у клопотанні слід зазначити: короткий 

виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким воно 

подається; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 
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статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; виклад 

обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання; особу, яку необхідно 

допитати, та її процесуальний статус. Якщо заявляється клопотання про 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб, то слід назвати цих осіб, 

їх процесуальний статус та вказати, у чому саме, на думку особи, що подає 

клопотання, виявляються розбіжності в їхніх показаннях. До клопотання також 

можуть бути додані копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання 

(довідка лікаря про тяжку хворобу, відомості, що вказують на небезпеку для 

життя чи здоров'я свідка чи потерпілого, тощо) [51, с. 566]. І.В. Гловюк 

наголошує на необхідності закріплення вимог до клопотання у КПК України, 

вказуючи, що клопотання повинне містити виклад та обґрунтування обставин, 

які дають підставу стверджувати про наявність виняткового випадку (випадків), 

у зв'язку з чим допитати свідка у подальшому буде неможливо, та докази 

(матеріали), якими клопотання обґрунтовується – оскільки за браку цих даних 

предмет розгляду буде відсутній [17, с. 277, 279]. 

Ю.В. Сухомлин пише, що «клопотання повинно відповідати таким 

загальним умовам: 1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання та його правова 

кваліфікація із зазначенням статті (частини статті) закону України про 

кримінальну відповідальність; 2) посада, яку обіймає особа, яка ініціює 

клопотання; 3) виклад обставин, що унеможливлюють допит свідка, потерпілого 

в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, з посиланням на 

конкретні обставини; 4) перелік свідків, потерпілих, яких особа, що звернулась 

із клопотанням, вважає за необхідне допитати у порядку ст. 225 КПК України; 5) 

вид допиту (допит свідка чи потерпілого; одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб)» [113, с. 163].   

С.І. Смик пише, що у вступній частині клопотання має бути зазначено: до 

якого суду направляється клопотання; назва документа (про прийняття якого 

рішення клопоче слідчий, прокурор); дата та місце складання клопотання; хто 



73 
 

його склав, у якому кримінальному провадженні; стаття кримінального закону, 

за якою розслідується кримінальне правопорушення. Описово-мотивувальна 

частина клопотання відокремлюється від вступної словами «встановив». У цій 

частині клопотання мають бути наведені обставини розслідуваного 

кримінального правопорушення, мотив необхідності прийняття суддею 

відповідного рішення та обставини, що обґрунтовують клопотання слідчого, 

прокурора. Якщо клопотання виноситься щодо конкретної особи, то необхідно 

вказати її процесуальне становище (підозрюваний, потерпілий, свідок) та 

навести її анкетні дані. У разі заявлення клопотання про одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб слід назвати цих осіб, їх процесуальний статус та 

вказати, у чому саме, на думку особи, що подає клопотання, полягають 

розбіжності в їхніх показаннях. Закінчується описово-мотивувальна частина 

клопотання посиланням на відповідні статті КПК та словом «прошу». 

Резолютивна частина клопотання має містити конкретно сформульоване 

рішення, на прийнятті якого наполягає слідчий, прокурор. Після резолютивної 

частини і підпису слідчого має бути зазначено про його погодження (у разі 

складення його слідчим) [105, с. 88-89]. Загалом погоджуючись із викладеними 

пропозиціями щодо структури та змісту клопотання, зазначимо, що воно має 

бути уточнене по деяких елементах.  

На те, що клопотання має відповідати певним вимогам, зазначається і у 

судовій практиці. В узагальненні ВССУ указано, що до вимог до змісту 

клопотання про допит свідка, потерпілого в поряду ст. 225 КПК відносяться: 1) 

обґрунтування необхідності отримання показань свідка чи потерпілого із 

зазначенням їхнього прізвища, імені, по батькові, місця проживання; 2) 

обґрунтування винятковості обставин, які зумовлюють такий допит та можуть 

його унеможливити в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань; 

3) посилання на докази, якими обґрунтовується клопотання. Крім цього, за 

результатами системного аналізу вимог до клопотання слідчого, викладених у ч. 

1 ст. 141, ч. 1 ст. 150, ч. 1 ст. 155, статтях 160, 171 КПК, можна сформулювати 
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загальні вимоги до клопотання про допит свідка у судовому засіданні під час 

досудового розслідування. Зокрема, у клопотанні мають бути зазначені: 1) 

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким 

подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення 

із зазначенням статті (частини статті) закону про кримінальну відповідальність 

[10]. 

Також зазначається, що «Зі змісту статті 225 КПК України випливає, що 

вимоги до клопотання про проведення допиту свідка (що повинно бути зазначено 

у клопотанні, докази, що підтверджують вимоги тощо) у згаданій статті відсутні, 

у той же час законодавець пов'язує такий допит під час досудового розслідування 

у судовому засіданні із наявністю виняткового випадку … суд приходить до 

висновку, що дане клопотання про проведення допиту свідка повинно 

відповідати загальним вимогам до клопотань прокурора, слідчого про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які описані 

у розділі ІІ КПК України, відповідати загальним правилам застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, що зазначені у ст. 132 КПК 

України,  та містити зокрема: короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація 

кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; виклад та обґрунтування обставин, 

які дають підставу стверджувати про наявність виняткового випадку (випадків) 

у зв'язку з чим допитати свідка у подальшому буде неможливо та докази 

(матеріали), якими клопотання обґрунтовується тощо» [161]. 

Складно погодитись із тим, що «клопотання про проведення допиту свідка 

повинно відповідати загальним вимогам до клопотань прокурора, слідчого про 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які описані у 

розділі ІІ КПК України, відповідати загальним правилам застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження, що зазначені у ст. 132 КПК України», 

зважаючи на різну природу цих інститутів, проте, дійсно, у ст. 132 КПК України 
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дуже детально викладені вимоги до клопотання. Проте вважаємо, що для 

моделювання вимог до мотивувальної частини клопотання про допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні слід 

використати положення ч. 3 ст. 234 КПК України (у релевантних пунктах). 

Зокрема, без сумніву, у клопотанні  мають бути зазначені: 1) найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання; 3) правова кваліфікація кримінального правопорушення 

із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність. Крім того, мають бути зазначені: який допит має бути 

проведений (одної особи або одночасний допит раніше допитаних осіб); яка 

особа має бути допитана, її прізвище, ім’я, по батькові, процесуальний статус (із 

додаванням документів, які підтверджують цей статус); підстави для проведення 

допиту. Отже, пропонуємо ч. 1 ст. 225 КПК України після першого речення 

доповнити реченням другим та третім у такій редакції: 

«У разі необхідності провести допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому засіданні сторона кримінального 

провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється 

провадження, звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке 

повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) вид допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні; 
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5) підставу для допиту свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні; 

6) посилання на матеріали, які підтверджують наявність підстави для 

допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому 

засіданні; 

7) особу або осіб, про допит якої (яких) подається клопотання, її (їх) 

процесуальний статус. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів 

та інших матеріалів, якими сторона кримінального провадження, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, обгрунтовує доводи 

клопотання, а до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора - також витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в 

рамках якого подається клопотання». 

Найважливішим елементом мотивування є, беззаперечно, підстави допиту, 

до яких КПК України відніс існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявність інших обставин, що можуть 

унеможливити допит свідка, потерпілого в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань (ст. 225 КПК України). Детальний виклад цих підстав був 

здійснений в узагальненні ВССУ «Про практику вирішення слідчими суддями 

питань, пов'язаних із слідчими (розшуковими) діями» [10], проте деякі питання 

так і не були вирішені. Зокрема, це стосується питання «інших обставин, що 

можуть … вплинути на повноту чи достовірність показань». Як слушно зазначає 

Д.О.  Шингарьов, «переважна більшість ухвал слідчих суддів постановляється 

саме за результатами з’ясування обставин, які підпадають під категорію 

«інших», тобто невизначених в законі. Так, якщо зміна показань свідка або 

потерпілого внаслідок існування небезпеки для життя або здоров’я однозначно 

передбачена в КПК, то про зміну показань або відмову від їх давання через 

існування інших причин, на відміну від деяких інших держав, прямо не йдеться» 
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[266, с. 150]. Складність полягає у тому, що ініціатор клопотання має мотивувати 

клопотання, зважаючи на проспективний характер доказування, оскільки 

йдеться про обставини, які, існуючи зараз, у майбутньому можуть (але не 

обов’язково мають) унеможливити допит свідка, потерпілого в суді або 

вплинути на повноту чи достовірність показань. Відповідно, слідчий має довести 

зв'язок між наявними обставинами та їх можливий вплив на особу або її 

показання у майбутньому.  

Стаття 234 КПК України передбачає проведення обшуку на підставі 

ухвали слідчого судді, постановлення якої можливе за умови подання слідчим за 

погодженням з прокурором клопотання. Незважаючи на зміни у КПК України, 

доречною залишається думка, що «У клопотанні про проведення обшуку 

мотивування має експліцитний (демонстраційний) характер, тобто на 

підтвердження своїх висновків слідчим у рішенні крім мотивів та підстав 

наводяться й аналізуються докази з огляду на їх належність й достатність для 

постановлення ухвали слідчим суддею. Зовнішнє вираження мотивування у 

цьому рішенні є розгорнутим, наочним й має переконати прокурора та слідчого 

суддю у необхідності проведення такої слідчої дії» [66, с. 155-156]. 

Одним із найскладніших складових частин клопотання є обґрунтування 

підстав для обшуку. Типовим недоліком оформлення клопотань у частині 

підстав обшуку, що тягнуть за собою відмову у їх задоволенні, є відсутність 

належного обґрунтування їх наявності, відсутність матеріалів, які обґрунтовують 

доводи клопотання про наявність підстав обшуку [24, с. 526]. Наприклад, в 

ухвалі слідчого судді, якою відмовлено у задоволенні клопотання, зазначено: «в 

порушення вимог п. 4 ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим не доведено та не надано 

доказів тому, що є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 де фактично 

проживає ОСОБА_11, може знаходитися спиляна деревина породи «дуб», а 

також предмети злочинної діяльності. Покази свідків, на які посилається слідчий, 

як обґрунтування клопотання про проведення обшуку в помешканні ОСОБА_11 

не можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки наведені на 
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припущеннях та розмовах, отриманих через третіх осіб. З показів свідка 

ОСОБА_5 вбачається лише те, що він одного разу зупинив автомобіль «ГАЗ-53» 

д.н.з. НОМЕР_3 при виїзді із лісопосадки, за кермом якого був ОСОБА_6, який 

повідомив, що працює на ОСОБА_11, а свідок ОСОБА_8 взагалі висловив своє 

припущення, що до порубок має причетність ОСОБА_7, так як має пилораму. 

Тобто, підставами для проведення обшуку є лише те, що один свідок зупинив 

водія автомобіля, який виїжджав з лісопосадки і той сказав, що працює на 

ОСОБА_7, та наявність у особи пилорами, що є вочевидь недостатнім для такого 

втручання в особисте та сімейне життя особи» [198]. 

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 

жовтня 2017 року внесені істотні зміни щодо нормативної регламентації обшуку 

як слідчої (розшукової) дії, зокрема, у новій редакції викладено ст. 234, 236 КПК 

України. Разом з тим, окремі положення цих змін можуть призвести до 

складнощів при мотивуванні клопотання про обшук, зниження потенційної 

ефективності цього засобу збирання та перевірки доказів. Частина 1 ст. 234 

КПК, як і раніше, передбачає мету обшуку як виявлення та фіксації відомостей 

про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя 

кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб; тобто, не 

виправлено недоліки норми, пов’язаної із штучним обмеження гносеологічного 

спрямування цієї слідчої (розшукової) дії невказанням на встановлення 

місцезнаходження трупів або їх частин, а також майна, яке може бути 

використане для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок 

кримінального правопорушення, стягнення з юридичної особи отриманої 

неправомірної вигоди, конфіскації, спеціальної конфіскації.  

Вимоги до клопотання слідчого, прокурора уточнено у частині вказання  

індивідуальних або родових ознак речей, документів, іншого майна або осіб, 
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яких планується відшукати, а також їхнього зв’язку із вчиненим кримінальним 

правопорушенням. Слід відмітити, що в узагальненні судової практики щодо 

розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку 

житла чи іншого володіння особи указується, що слідчим суддям необхідно 

відмовляти в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про 

конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. Слідчі судді 

обґрунтовано відмовляють у задоволенні клопотань про обшук, якщо в цих 

клопотаннях конкретно не визначено речі, які планується відшукати шляхом 

проведення обшуку [119]. У цій частині законодавством обґрунтовано уточнено 

на можливість зазначення у клопотанні не тільки індивідуальних, а й родових 

ознак речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, бо 

не завжди, особливо на початковому етапі досудового розслідування, є 

можливість вказати індивідуальні ознаки. Правильніше у клопотанні робити 

логічний наголос на їхній зв’язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, 

тим більше, що саме це необхідно довести слідчому судді, враховуючи 

положення п. 2 та 3 ч. 5 ст. 234 КПК України.  

Крім того, вимоги до клопотання уточнено таким положенням: 

«обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть 

у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у 

добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей 

відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших 

слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується 

відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. 

Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, 

вилучених з обігу». З цього приводу О. Дроздов та О. Дроздова звертають увагу, 

що  за новим КПК слідчий зобов’язаний попередньо запитати, чи надасть особа, 

щодо якої планується проведення обшуку, необхідну річ (п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК). 

Письмова відмова особи змінами до КПК не передбачена, проте системний 
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аналіз положень статті дозволяє зробити висновок, що така форма відмови є 

необхідною для обґрунтування доводів у клопотанні про проведення обшуку. 

Після отримання відмови особи у добровільному порядку надати річ, слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора (ч. 4 ст. 234 КПК). На їх думку, за час розгляду 

клопотання слідчим суддею, особа, у власності якої знаходиться необхідна 

слідству річ, буде мати достатньо часу для того, щоб знищити дискредитуючий 

її предмет, що може стати наслідком закриття щодо неї досудового провадження 

[34]. Із цим слід повністю погодитися. У такому вигляді обшук набуває ознак 

тимчасового доступу до речей і документів, проте, з іншим правовим режимом 

вилучених об’єктів.  

У тих випадках, коли немає ризику знищення, приховування, відчуження 

об’єктів, такий порядок, з урахуванням ст. 8 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, прецедентної практики ЄСПЛ, засади пропорційності, 

видається логічним. Проте, коли такий ризик є, цей механізм зводить нанівець 

ефективність майбутнього обшуку. Виняток, встановлений для випадків 

проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального 

правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, не рятує ситуацію, 

адже не йдеться про інші об’єкти, які можуть мати ознаки речових доказів: 

зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші 

відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 

встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що 

були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті 

кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок 

вчинення кримінального правопорушення. Складно собі уявити ситуацію їх 

добровільної видачі. Крім того, не враховано специфіку обшуку при 

необхідності вилучення об’єктів, які згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану 

законом таємницю. 
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Тому при мотивуванні клопотання доцільно враховувати п. 18 листа ВССУ 

«Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового 

контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження» від 05.04.2013  № 223-

559/0/4-13 [56], у якому було звернено увагу на те, що  беручи до уваги зміст 

положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною 

кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення 

речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і 

документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої 

знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні 

кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку 

передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься 

змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно 

зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення 

необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших 

випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати 

речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без 

застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК; і обґрунтовувати у 

клопотанні, що  є підстави вважати, що особа не здійснить таку передачу 

добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити 

або знищити відповідні речі або документи, що свідчить про «неможливість 

отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку».  

Відмітимо, що слідчі судді оцінюють пропорційність втручання, 

розглядаючи клопотання про обшук. Наприклад, слідчий суддя зазначив, що 

«слідчим до клопотання не надано ані доказів звернення до слідчого судді із 

клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та 

документів ані отримання зазначеної у клопотанні фізичної особи вимоги 

слідчого в порядку ст. 93 КПК України про отримання документів які на думку 

органу досудового розслідування мають доказове значення у кримінальному 
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провадження №12014040660002235, а тому слідчий суддя приходить до 

висновку про передчасність звернення із клопотанням про дозвіл на проведення 

обшуку, що є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання» [166]. У 

іншому випадку слідчий суддя вказав, що «слідчим не наведено достатніх 

відомостей, які б вказували на можливість досягнення дієвості такої слідчої дії 

як обшук, оскільки не обґрунтовано того, що доступ до документів, які має намір 

відшукати слідчий, неможливо отримати органом досудового розслідування у 

добровільному порядку шляхом витребування документів відповідно до ч. 2 ст. 

93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК 

України. Крім того, враховуючи вищевикладене, а також той факт, що в 

матеріалах досудового розслідування міститься достатньо зразків вільного 

підпису ОСОБА_3 для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий 

суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого в даному випадку слід 

відмовити» [151]. 

Отже, з урахуванням оновлених положень ст. 234 КПК України слідчий має 

надати докази: 1) звернення у порядку ст. 93 КПК України; 2) звернення із 

клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та відмови у 

виконанні ухвали слідчого судді.  

Крім того, для цього клопотання можуть бути потрібними додаткові 

елементи мотивування, виходячи з того, що згідно з ч. 6 ст. 234 КПК України, «у 

разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого 

судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння 

особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися 

слідчим суддею». Тобто у ситуації, коли вже мала місце відмова у обшуку того 

самого житла чи іншого володіння, слідчий має довести, що: 1) у клопотанні 

наведені нові обставини; 2) ці обставини не розглядалися слідчим суддею при 

розгляді попереднього клопотання. Наприклад, слідчий суддя відмовив у 

задоволенні клопотання про обшук, зазначивши, що «17.12.2019 року слідчий 
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звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому вказано про 

необхідність проведення обшуку в домогосподарстві за адресою Полтавська 

область, АДРЕСА_1, де фактично проживає гр. ОСОБА_3, може зберігатися 

деревина породи «Дуб», яка раніше була спиляна та вивезена в лісосмузі 

неподалік с. Вищий Булатець Лубенського району. Факти і доводи проведення 

даного обшуку викладені в даному клопотанні ідентичні фактам і доводам, 

викладеним в клопотанні слідчого Марченка В.І., яке було подано до слідчого 

судді 12 грудня 2019 року ( справа № 539/4856/19), і в клопотанні якого слідчим 

судею було відмовлено з підстав не доведеності наявних достатніх доказів 

вважати про необхідність проведення обшуку… Однак, незважаючи на 

вищевикладені слідчим суддею обгрунтовані доводи відмови у клопотанні про 

обшук в домогосподарстві, в якому проживає ОСОБА_3 слідчим не взято дане 

до уваги, він повторно звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на 

обшук того самого житла чи іншого володіння особи, без зазначення нових 

обставин які не розглядалися слідчим суддею» [199]. Крім того, аналогічне 

правило застосовується і для повторного обшуку, зокрема, слідчий суддя вказав, 

що: «клопотання не підлягає до задоволення, оскільки 06.06.2018 обшук у 

вказаному будинку вже проведений, нових обставин, які б не розглядались 

слідчим суддею не наведено, а зазначення відомостей про іншого власника 

земельної ділянки, на якій розташований один єдиний будинок, що згідно 

Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить 

ОСОБА_4, не є підставою для отримання дозволу на проведення обшуку 

будинку» [231]. 

Особливості має клопотання про проведення обшуку у порядку ч. 3 ст. 233 

КПК України. У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має 

право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого 

володіння особи лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням 

життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за 
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погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких 

дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий 

суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, 

перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до 

житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Проте, ст. 234 КПК 

України була піддана істотним трансформаціям у зв’язку із набуттям чинності 

Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017, а тому слід дослідити, як положення 

ст. 233 та 234 КПК України натепер корелюються між собою.  

Клопотання у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України без будь-яких 

особливостей буде містити відомості, передбачені  п. 1, 2, 3, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК 

України. Житло чи інше володіння особи або частина житла чи іншого володіння 

особи буде вказувати post factum, оскільки обшук вже було проведено. 

Індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких 

планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним 

правопорушенням як елемент мотивування клопотання слідчого, прокурора 

матиме особливості в аспекті того, що будуть вказані лише ознаки речей, 

документів, іншого майна, які вилучено, або дані осіб, яких виявлено та 

затримано.  

Фактична підстава для обшуку у літературі тлумачиться як наявність 

достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, 

зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального 

правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, 

а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття 

правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини 

вчинення кримінального правопорушення знаходяться у певному приміщенні 

або місці чи в якої-небудь особи. Обшук проводиться також і в тому випадку, 

коли є достатні дані про те, що у певному приміщенні або місці знаходяться 

розшукувані особи, трупи чи тварини [49, с. 309]. Однак у даному випадку ці 

підстави не зазначаються, оскільки вони трансформуються у підстави 



85 
 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді, а 

саме невідкладні випадки, пов’язані з врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. 

Проте має бути зазначена відсутність добровільної згоди особи, яка ними володіє 

(оскільки наявність такої згоди виключає необхідність подальшого звернення із 

клопотанням).  

Адже, як справедливо зазначає Л.М. Лобойко, для реалізації засади 

недоторканності житла чи іншого володіння особи добровільна згода власника є 

рівноцінною з ухвалою слідчого судді підставою для проникнення до житла за 

відсутності обставин, які свідчать про наявність невідкладних випадків. За 

наявності таких випадків згода власника для виникнення у слідчого, прокурора 

права увійти до житла на підставі частини 3 статті 233 КПК не має значення. 

Відтак, «за добровільною згодою власника» означає не «до постановлення 

ухвали слідчого судді з наступним (після проникнення) можливим її 

ухваленням», а «замість ухвали слідчого судді». Положення частини 1 статті 233 

КПК є абсолютно визначеними і не пов’язані з положеннями частини 3 статті 

233 КПК. Якби законодавець мав намір запровадити наступний судовий 

контроль за проникненням до житла за добровільною згодою власника житла, то, 

очевидно, що положення про проникнення за згодою власника містилося би не в 

частині 1, а в частині 3 статті 233 КПК [58, с. 175-176].  

Такі відомості, як обґрунтування того, що доступ до речей, документів або 

відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом 

досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування 

речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього 

Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а 

доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, 

передбачених цим Кодексом, не можуть за своєю сутністю бути застосовані при 

розгляді клопотання у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, адже передбачене цим 

положенням проникнення як таке виключає можливість застосування 
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наведеного алгоритму, оскільки випадки проникнення є невідкладними і такими, 

що іншими засобами у такій ситуації діяти неможливо.  

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 

КПК України, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. 

Тобто у таких ситуаціях має місце дві групи елементів мотивування: загальні, 

характерні для обшуку; спеціальні, характерні для проникнення у порядку ч. 3 

ст. 233 КПК України (наприклад, було відмовлено у задоволенні клопотання, 

оскільки, на думку слідчого судді, «не можна погодитися з тим, що у даному 

провадженні відбулося саме врятування наркотичних засобів. Зазначена слідча 

дія відповідає отриманню доказів у спосіб не визначений законом» [187]; також 

було відмовлено у задоволенні клопотання, оскільки «… клопотання про обшук 

не містить жодного правового обґрунтування необхідності невідкладного 

входження до житла та проведення у ньому обшуку. У судовому засіданні 

слідчий також не пояснив необхідність проникнення до житла без ухвали 

слідчого судді. З долучених до клопотання матеріалів не вбачається 

невідкладності випадку, пов`язаного із врятуванням життя людей та майна, з 

безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні злочину» 

[142]). Вище вже зверталася увага на те, що загальні вимоги до клопотання, 

передбачені ст. 234 КПК України, не повністю корелюються із специфікою 

клопотання після «невідкладного обшуку», що зумовлено контрольним 

характером діяльності слідчого судді. Отже, мотивування клопотання про 

проведення обшуку у порядку ст. 233 КПК України  має враховувати 

триелементний предмет доказування. У зв’язку з цим слушною є пропозиція 

М.В. Комарової, що до клопотання має бути долучено, окрім матеріалів, 

передбачених вимогами ч. 3 ст. 234 КПК України, протокол проведеного обшуку 

[44, с. 4]. 

Огляд житла чи іншого володіння особи. Клопотання слідчого про огляд 

житла чи іншого володіння особи є кримінально-процесуальним рішенням 
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слідчого, тобто вираженим у встановленій законом процесуальній формі, 

спрямованим на виконання завдань кримінального провадження 

правозастосовним актом, у якому слідчий, реалізуючи свою компетенцію, 

наводить вмотивовані висновки із фактичних, правових та етичних питань, що 

підлягають розв’язанню в цьому акті [66, с. 34]. 

 Це клопотання, як і будь-яке кримінально-процесуальне рішення, повинне, 

з урахуванням його специфіки як проміжного рішення, відповідати стандартам 

доброякісності кримінально-процесуальних рішень, зокрема, виділеним Н.В. 

Глинською стандартам законності, обґрунтованості та вмотивованості, 

справедливості, розумності, своєчасності [14, с. 258-467]. Оцінка конкретного 

клопотання стосовно відповідності його цим стандартам доброякісності має 

здійснюватися насамперед за алгоритмом співвідношення відповідності змісту 

та форми клопотання нормам чинного кримінального процесуального 

законодавства (у контексті стандарту законності). Стосовно клопотання слідчого 

про огляд житла чи іншого володіння особи це завдання дещо ускладнено 

наявністю відсильних норм КПК України.  

Натепер КПК України не містить окремих вимог до клопотання про огляд 

житла чи іншого володіння особи, а відсилає до правил КПК України, 

передбачених для обшуку житла чи іншого володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК 

України). З урахуванням усіх змін та доповнень положення ч. 3  ст. 234 КПК 

України натепер  встановлюють, що клопотання повинне містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) 

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи 

інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де 

планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) 
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індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких 

планується відшукати, а також їхній зв’язок із вчиненим кримінальним 

правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або 

відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом 

досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування 

речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього 

Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а 

доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, 

передбачених цим Кодексом.  

Як вже зверталася увага, повне виконання цих вимог є нездійсненним для 

того, щоб отримати ухвалу слідчого судді для проведення саме огляду житла чи 

іншого володіння особи. Це обумовлено декількома факторами: по-перше, 

необхідністю оперативного проведення огляду до внесення відомостей до ЄРДР; 

по-друге, істотною зміною вимог до клопотання про обшук. Відповідно, 

враховуючи різну природу цих слідчих (розшукових) дій, їх різний ступінь 

інтрузивності, є підстави стверджувати, що ст. 237 КПК України потребує 

викладення самостійних вимог до клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи [70, с. 284-285]. Наведемо для прикладу витяги з ухвали слідчих 

суддів. Слідчий СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області 

Лисенко А.В. звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської 

міжрайонної прокуратури Сапейко К.Я., клопотанням про проведення огляду 

житла та іншого домоволодіння. Клопотання обґрунтовано наступним. На 

території домоволодіння по АДРЕСА_1 в якому зареєстрований та проживає 

ОСОБА_1, знаходяться рослин, які зовні схожі на рослини маку. За даним 

фактом 11.07.2015 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за  №12015250150000848 від 16.07.2015, за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 310 КК 

України. З метою виявлення та фіксації відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення, вилучення предметів злочинної діяльності просив провести 
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огляд житла по АДРЕСА_1. В судовому засіданні прокурор повністю підтримав 

клопотання. Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали, слідчий суддя 

приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки ні 

в клопотанні, ні прокурором при розгляді клопотання не зазначено, які саме 

предмети злочинної діяльності можуть бути виявлені та вилучені при огляді 

житла [130].  

У іншій ухвалі зазначено, що слідчий СВ Личаківського ВП ГУ 

Національної поліції у Львівській області, як сторона кримінального 

провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського 

районного суду м. Львова про проведення огляду володіння особи, а саме 

квартири №9, що по вул. Васильченка, 14 у м. Львові, яка належить на праві 

власності ОСОБА_4, з метою встановлення чи знаходяться у вказаній квартирі 

речі, які належать ОСОБА_5 та Бузулукській ОСОБА_6 з можливістю їх 

вилучення у разі необхідності та передачі ОСОБА_5, Бузулукській ОСОБА_6, та 

можливості за необхідності проведення фото та відео фіксації під час огляду. 

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Личаківського ВП ГУ НП у 

Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості 

про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 

№12016140040002244 від 03.07.2016 року, за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України. В ході досудового 

розслідування встановлено, що 02.07.2016р. ОСОБА_7 та ряд інших осіб 

звернулись із заявами до Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській 

області з приводу вчинення самоуправства щодо житлового помешкання за 

адресою м. Львів, вул. Васильченка, 14/9. Заслухавши думку слідчого, який 

клопотання підтримав та оглянувши представлені матеріали, слідчий суддя 

дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних 

підстав. Із поданого клопотання вбачається, що воно не відповідає вимогам п. 4 

ч. 5 ст. 234 КПК України, а саме слідчим не доведено наявність достатніх підстав 

вважати, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі за 
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місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: м. Львів, вул. Васильченка, 14/9, 

оскільки судом встановлено що ще в липні 2015 року відбулось офіційне 

виселення ОСОБА_5 та її матері з участю виконавчої служби з вищевказаного 

житла [197]. 

У цих прикладах слід звернути увагу відразу на два аспекти проблеми: по-

перше, спробу «замаскувати» обшук оглядом, по-друге, непристосованість 

вимог клопотання про обшук до специфіки клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи.  

Нормативна регламентація вимог до клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи повинна мати спеціальний характер і відображати 

гносеологічну специфіку саме огляду житла чи іншого володіння особи у 

контексті його мети та  ступеня потенційного можливого застосування примусу. 

Без сумніву, у перспективній нормативній моделі вимог до клопотання про огляд 

житла чи іншого володіння особи воно має включати вимоги, передбачені п. 1, 

2, 3, 4, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, а саме: найменування кримінального 

провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин 

кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається 

клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із 

зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну 

відповідальність; підстави; житло чи інше володіння особи або частину житла чи 

іншого володіння особи, де планується проведення; особу, якій належить житло 

чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.   

Проте істотна відмінність має місце стосовно підстав та меж примусу при 

проведенні огляду. Вимоги до клопотання про обшук у частині  індивідуальних 

або родових ознак речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується 

відшукати, а також їхнього зв’язку із вчиненим кримінальним 

правопорушенням, а також обґрунтування того, що доступ до речей, документів 

або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом 

досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування 
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речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК 

України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а 

доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, 

передбачених КПК України, не можуть бути закладені у вимоги клопотання про 

огляд житла чи іншого володіння особи, враховуючи іншу мету огляду, яка 

полягає у виявленні та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення. Огляд не має конкретизованого предметного 

спрямування пошуку, елемент пошуку є субсидіарним, і рішення про 

необхідність та доцільність його проведення приймається в умовах 

інформаційної невизначеності щодо індивідуальних або родових ознак речей, 

документів, іншого майна або осіб. Саме це і виключає навіть гіпотетичну 

можливість обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, 

які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового 

розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, 

документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або 

за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а доступ до осіб, 

яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим 

Кодексом, оскільки при огляді невідоме предметне спрямування пошуку.  Якщо 

ж такі відомості наявні, то слідчий має діяти за алгоритмом застосування 

спочатку витребування речей, документів, відомостей, потім – тимчасового 

доступу, а лише у випадку неотримання цими способами речей, документів – 

використовувати можливості обшуку, крім ситуацій, коли здійснюється 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, 

вилучених з обігу; при недотриманні цього алгоритму матиме місце підміна 

обшуку оглядом і недопустимість усіх отриманих у результаті його проведення 

доказів.  

Ці відомості мають бути конкретизовані в аспекті короткого викладу 

обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого 

подається клопотання, та підстав огляду, оскільки велике значення має 
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кваліфікація діяння, етап досудового розслідування, вже проведені процесуальні 

дії, сукупність вже наявних доказів, висунені версії, оцінка чого може 

беззаперечно вказати на потрібну для подальшого ефективного розслідування 

слідчу (розшукову) дію.    

 Відповідно, у ч. 2 ст. 237 КПК України необхідно передбачити окремі 

норми стосовно вимог до клопотання про огляд житла чи іншого володіння 

особи. Клопотання слідчого має обов’язково погоджуватися з прокурором.  

Отже, ч. 2 статті 237 КПК України пропонуємо викласти у редакції: 

 «У разі необхідності провести огляд житла чи іншого володіння особи  

слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого 

судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, 

крім випадків звернення з клопотанням у порядку частини третьої статті 214 

цього Кодексу; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) підстави для огляду житла чи іншого володіння особи; 

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, де планується проведення огляду; 

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться; 

7) відомості про обставини кримінального правопорушення, які може бути 

виявлено. 
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До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів 

та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, 

а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання, крім випадків звернення з 

клопотанням у порядку частини третьої статті 214 цього Кодексу». 

 Слідчий експеримент у житлі чи іншому володінні особи. КПК України 

не містить вимог до клопотання, з яким має звернутися слідчий у випадку 

необхідності проведення слідчого  експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи за відсутності згоди особи, яка ним володіє, а також вимог до відповідної 

ухвали слідчого судді, що не дозволяє зробити висновок, чи має бути мотивовано 

у клопотанні та, відповідно, доведено у судовому засіданні з розгляду 

клопотання, факт неможливості отримання або відсутності згоди особи, яка 

володіє житлом чи іншим володінням, на проведення там слідчого експерименту; 

якщо так, то яким належним чином має підтверджуватися відсутність згоди, як 

це довести слідчому судді, як слідчий суддя має перевірити цей факт.  Відмітимо, 

що судова практика у цьому питанні не є однаковою. У ряді ухвал є посилання 

на те, що володілець згоди не дав [146; 147; 240; 250] (проте, саме в ухвалах немає 

посилань на те, яким чином підтверджено цей факт). Однак є ухвали, де про 

відсутність згоди нічого не зазначається [145; 148; 185; 186; 214; 248; 252]. 

Враховуючи, що у КПК України не прописано, у якій формі має бути запитана 

згода особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, ризики непоправної зміни 

обстановки у випадку запитування згоди у осіб, які можуть бути не зацікавлені у 

проведенні слідчого експерименту, складність підтвердження відсутності згоди, 

вважаємо, що у сучасних умовах для проведення слідчого експерименту у житлі 

чи іншому володінні особи підтвердження відсутності згоди не може бути 

обов’язковим елементом мотивування клопотання слідчого у випадку 

необхідності проведення слідчого  експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи. На нашу думку, це слід окремо прописати і у вимогах до клопотання у ст. 

240 КПК України.  



94 
 

 Відібрання зразків з речей і документів. Стаття 245 КПК України 

передбачає відібрання зразків з речей і документів у порядку тимчасового 

доступу до речей і документів та відбирання біологічних зразків у особи, яке 

здійснюється у порядку освідування, а у разі відмови особи добровільно надати 

біологічні зразки – у порядку тимчасового доступу до речей і документів. Не 

аналізуючи детально вади такої регламентації, звернемо увагу на те, що КПК 

України не вказує форму та зміст клопотання про відібрання чи відбирання 

зразків для експертизи, хоча, без сумніву, таке клопотання має специфіку, 

враховуючи цільову спрямованість отримання таких зразків. Слід відмітити, що 

відповідні вимоги мають бути диференційовані залежно від виду зразків згідно з 

існуючим нормативним режимом їх отримання.  

Найбільше складнощів у правозастосовчій практиці в аспекті застосування 

ст. 245 КПК України породжує саме відбирання  біологічних зразків у особи, у 

разі відмови особи добровільно їх надати. Проблема виникає найперше у 

тлумаченні поняття «біологічні зразки», адже легального визначення його не 

існує.  

Як зазначає С.О. Коропецька, під біологічними зразками, що можуть бути 

відібрані від особи, слід розуміти зразки, які походять від людини як біологічної 

сутності, – кров, слина, сперма, волосся, екскременти, частки епідермісу, 

потожирова речовина та інші біологічні матеріали, що походять від людини [48]. 

На думку М.М. Стоянова, очевидно, що як вільні так і експериментальні зразки 

підпису та почерку у будь‑якому разі не є біологічними зразками [112]. Як 

слушно зазначають О.В. Лускатов, В.В. Рогальська, А.І. Терещенко, В.Д. 

Людвік, К.М. Пантелєєв, Н.В. Павлова, Г.С. Бідняк, виникає питання щодо того, 

за яким критерієм його здійснювати, зокрема, більш широким, тобто за 

походженням в цілому зразка від біологічної істоти, або вузьким – розуміти під 

біологічними зразками людини лише будь-які тканини та рідини з її організму 

(біологічні матеріали). Якщо виходити з першого, то до біологічних зразків 

людини треба відносити не лише проби рідин, тканин з її організму, а й те, що 
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вона може продукувати в процесі своїх дій, зокрема, зразки почерку. Навички 

щодо написання нею рукописного тексту формуються в результаті багаторічних 

тренувань. Але ж людина здійснює й інші види діяльності, й сформовані навички 

щодо виконання різних завдань (побутових, виробничих, творчих тощо) також є 

наслідком тривалих тренувань, так званою «м’язовою пам’яттю». Якщо в якості 

біологічних визнавати зразки почерку людини, то досить виправданим буде 

зробити те ж саме по відношенню до зразків, отриманих завдяки реалізації 

людиною своїх творчих (наприклад, малювання) та інших, у тому числі 

злочинних (виготовлення фальшивих грошей), здібностей [97, с. 12]. 

Невизначеність в чинних нормативно-правових актах, які саме зразки особи слід 

відносити до біологічних, впливає і на процесуальний порядок їх отримання, 

оскільки окремі слідчі такі зразки як: відбитки пальців рук, зразки голосу, зразки 

почерку, не відносять до біологічних і здійснюють їх відбирання без звернення 

до прокурора чи до слідчого судді, оформлюючи свої дії лише протоколом, в той 

час як інші слідчі для здійснення аналогічних дій звертаються до 

вищезазначених учасників. На нашу думку, доки не будуть внесені відповідні 

зміни до законодавства, під біологічними зразками особи слід розуміти всі 

зразки, пов’язані з життєдіяльністю особи як біологічної істоти: зразки відбитків 

пальців рук, почерку, мовлення і голосу особи, зразки відбитків зубів, відбитків 

будь-яких поверхонь тіла людини (губ, ліктів, ступень ніг тощо), запахових 

слідів людини, а також усі зразки біологічного походження в їх класичному 

розумінні (слина, кров, сперма, піт, волосся, нігті тощо), а їх відбирання 

необхідно здійснювати у відповідності до ч. 3 ст. 245 КПК. Цей висновок також 

узгоджується із рішеннями ЄСПЛ «PG и JH проти Сполученого Королівства», де 

зразки голосу розглядаються як щось подібне до проб крові, волосся або інших 

фізичних чи об’єктивних проб, та «Сондерз проти Сполученого Королівства», де 

до проб біологічного матеріалу ЄСПЛ відносить зразки крові, волосся або іншої 

тканини та матеріали, які виробляються в процесі природної життєдіяльності 

організму, як, наприклад, зразки видиханого повітря, сечі, голосу [97, с. 16]. О.В. 

Баулін пише, що завдяки технічним засобам, здатним зафіксувати цю стійку, 
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відновлювальну і унікальну для кожної людини сукупність цих складових, 

зразки голосу, мовлення, почерку особи з’являються як її біологічні зразки. І 

тому їх відбирання у особи також має здійснюватися за правилами проведення 

освідування [4, с. 227]; у клопотаннях, ухвалах і протоколах повинно йтися про 

примусове відбирання біологічних зразків — відбитків пальців рук, а не про 

тимчасовий доступ до них як до речей або документів, якими вони за жодних 

умов бути не можуть [4, с. 227]. На думку С.В. Шапутько,  «біологічні зразки для 

дослідження – це біологічний матеріал, який утворився в результаті 

життєдіяльності особи, існує незалежно від її волевиявлення, містить у собі 

ознаки і властивості конкретної особи та дає можливість ідентифікувати її 

шляхом безпосереднього дослідження… до біологічних зразків для дослідження 

відносимо потожирові виділення, райдужна оболонка ока, кров, слина, піт, 

сперма, волосся, кістки, органи і тканини людського організму. В свою чергу такі 

об’єкти дослідження, як мова, звук, голос, рукописний почерк, взірці пальців 

рук, зліпки зубів, сліди ніг, хода, не є біологічними зразками, оскільки не 

належать до біологічного матеріалу, не являються предметом дослідження 

судово-медичної експертизи та не відповідають критерію безпосередності 

дослідження. Отже, щодо вирішення питання про приналежність почерку та 

папілярних візерунків до біологічних зразків для дослідження, можна зробити 

висновок про те, що вони відображають фізіологічні та анатомічні ознаки особи, 

яку необхідно ідентифікувати, шляхом збереження на собі в результаті взаємодії 

матеріально-фіксованих ознак, однак вони не є об’єктами, пов’язаними із 

життєвим циклом людини, та не є результатом життєвого циклу особи, тому не 

є біологічними зразками та не можуть бути вилучені відповідно до ч. 3 ст. 245 

КПК України» [261, с. 148]. 

 Як видається, у контексті саме відбирання зразків за ст. 245 КПК України 

слід розглядати біологічні зразки як такі, що походять з організму людини і 

являють собою біологічний матеріал, яким є тканини, клітини, біологічні рідини, 

секрети і продукти життєдіяльності, фізіологічні виділення, мазки, зіскоби, 
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змиви, біопсійний матеріал, що отримані від людини, а також матеріал 

ембріофетального походження; будь-який матеріал, що містить генетичну 

інформацію та може репродукуватися або бути репродукованим у біологічній 

системі [6]. Відповідно, зразки голосу, почерку, підпису, мовлення, відбитки 

пальців рук, ніг, зубів тощо – не відносяться до біологічних зразків.   

Виникає питання, наскільки взагалі режим тимчасового доступу та 

освідування релевантний відбиранню біологічних зразків у особи. Тимчасовий 

доступ за своєю правовою природою є заходом забезпечення кримінального 

провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження 

особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості 

ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). 

Враховуючи формулювання «знаходяться», а не будуть знаходитись чи якесь 

інше, слід відзначити слушність думок, що біологічних зразків, які можуть бути 

відібрані в особи, на час розгляду звернення сторін провадження до слідчого 

судді не існує, до того ж не можна надавати тимчасовий доступ до тих обʼєктів, 

яких в природі ще немає [42, с. 94]; звернення до слідчого судді за дозволом 

на отримання зразків може мати місце тоді, коли такі зразки (речі і документи) 

вже фактично існують та утримуються у володінні певної особи, яка може бути 

обмежена у своєму праві не інакше, як на підставі відповідного судового 

рішення. Тобто мова може йти виключно про вільні, а не експериментальні 

зразки [112]. Таким чином, за допомогою тимчасового доступу можна отримати 

лише вільні та умовно-вільні зразки, існування яких стосовно біологічних не є 

частим явищем.  

У аспекті освідування як засобу отримання біологічних зразків відзначимо 

наступне. Метою освідування є  виявлення на тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити 

судово-медичну експертизу (ч. 1 ст. 241 КПК України); у доктрині визнано, що 

освідування – це слідча дія, яка полягає в огляді підозрюваного, свідча чи 

потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення 
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або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну 

експертизу [49, с. 321; 52, с. 499]. Таким чином, отримання біологічних зразків 

слини, крові тощо ніяк не підпадає під правовий режим освідування, що вказує 

на необхідність його уточнення для біологічних зразків. 

Крім того, виникає питання, наскільки режим тимчасового доступу 

релевантний відібранню зразків з речей і документів, коли йдеться про так звані  

експериментальні зразки, тобто ті, які з’являються у зв’язку з підготовкою 

матеріалів для експертизи. Вони не існують окремо на момент прийняття 

рішення про залучення експерта, і примусити особу дати експериментальний 

зразок, наприклад, голосу, почерку, підпису неможливо. Тому тут режим 

тимчасового доступу взагалі незастосовний.  

Отже, враховуючи наведені вище недоліки стосовно отримання зразків для 

експертизи, слід запропонувати інший правовий режим такого отримання, який 

диференціюватиметься не за джерелом походження зразків, а за характером і 

часом походження.  Таким чином, коли йдеться про вільні зразки, то для їх 

отримання має застосовуватися тимчасовий доступ до речей і документів. 

Аналогічний механізм має застосовуватися до умовно-вільних зразків. Це 

обумовлено тим, що такі зразки фізично існують на момент їх вилучення, і для 

їх вилучення не потрібно застосовувати інтрузивні заходи, у тому числі 

порушувати фізичну цілісність організму людини.  Коли йдеться про отримання 

біологічних зразків, у значенні, викладеному вище, то їх отримання має 

відбувати у межах окремої процесуальної дії інтрузивного характеру, яка має 

здійснюватися лише за ухвалою слідчого судді і здійснюватися у порядку, який 

буде пропорційним (співмірним) із повагою права особи на особисту 

недоторканність, не буде порушувати гарантії ст. 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а межі дозволеного застосовування примусу 

враховуватимуть практику ЄСПЛ у справах «Salikhov v. Russia», «P.G. and J.H. 

v. the United Kingdom», «S. and Marper v. The United Kindgom», «Saunders v. the 

United Kingdom», «O'Halloran and Francis v. the United Kingdom», «Jalloh v. 
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Germany», «Dragan Petrović v. Serbia». Слід зауважити, що в контексті збирання 

доказів у рамках кримінального провадження, взяття зразків крові і слини у 

підозрюваних осіб становить обов’язкову медичну процедуру, котра, хоч і є 

малозначною, все ж має вважатись втручанням у право на приватне життя (Jalloh 

проти Німеччини[ВП], § 70; Schmidt проти Німеччини (ухв.)). Проте Конвенція 

як така не забороняє застосування таких процедур задля отримання доказів 

причетності до скоєння злочину (Jalloh проти Німеччини [ВП], § 70). У справі 

Caruana проти Мальти (ухв.), коли аналіз було взято не у правопорушника, а у 

відповідного свідка, Суд вирішив, що застосування таких медичних процедур, 

зокрема щодо неповнолітньої особи, також a priori не є забороненим задля 

отримання доказів скоєння злочину (§ 32) [32]. 

Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з 

положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК 

України). Цей же порядок встановлено для примусового відбирання біологічних 

зразків. Разом з тим, зміст клопотання має відрізнятися залежно від виду зразків. 

Без сумніву, спільним є те, що клопотання має містити відомості, передбачені 

п.1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 160 КПК України. Що стосується п. 7, то, хоча  як ґрунтовно 

доведено у доктрині, ця вимога не була змінена після «зрівняння» законодавцем 

форм тимчасового доступу до речей і документів [25, с. 97], а тому вона зараз не 

відповідає загальному визначенню тимчасового доступу, якраз для отримання 

зразків вона є релевантною, адже для проведення експертизи необхідні, як 

правило,  оригінали речей і документів. Питання виникають стосовно п. 5 ч. 1 ст. 

160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у 

кримінальному провадженні, адже самостійного значення ці зразки не мають, 

вони не мають доказового значення, джерелом доказів є лише висновок експерта. 

Аналогічні доводи можна навести і в аспекті п. 6, адже для зразків не характерна 

така ознака, як можливість використання як доказів відомостей, що містяться в 

речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які 

передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Більш логічним є 
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пропоноване формулювання, в якому йдеться про те, що мають зазначатися 

аргументи на користь того, що з речей і документів можуть бути отримані зразки 

для експертизи [81, с. 487]. Таким чином, застосовними для клопотання про 

відібрання зразків з речей і документів є п. 1, 2, 3 (має бути уточнено обсяг 

необхідних зразків), 4, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України. Крім того, зважаючи на мету 

отримання зразків і на основі аналізу судової практики, враховуючи те, що 

слідчими суддями встановлюється факт призначення експертизи [211; 140; 215], 

клопотання має містити відомості про залучення експерта. Наприклад, слідчий 

суддя відмовив у задоволенні клопотання  про надання дозволу на примусове 

відібрання біологічних зразків крові у ОСОБА_3, який підозрюється у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України за 

передчасністю, вказавши на те, що  до матеріалів клопотання не додано жодної 

постанови про призначення будь-якої експертизи, а тому підозрюваний вправі 

відмовитися від надання біологічних зразків, не знаючи, з якою метою вони 

будуть використовуватися, у зв'язку з чим клопотання не є належним чином 

мотивованим [209]. Крім того, пропонується зазначити у клопотанні питання, 

поставлені перед експертом [81, с. 487]; як видається, достатньо перелічити лише 

ті питання, для вирішення яких необхідні відповідні зразки. Також, без сумніву, 

має бути вказана особа, у якої мають відбиратися зразки.  

Відмітимо при цьому, що виникає питання стосовно кола осіб, від яких 

можуть бути отримані зразки у порядку ст. 245 КПК України. Коли йдеться про 

зразки з речей і документів, що здійснюється у порядку тимчасового доступу, 

обмежень стосовно кола осіб немає.  

Щодо біологічних зразків ситуація вирішується в науці і на практиці по-

різному.  Як зазначено в узагальненні ВССУ «Про практику вирішення слідчими 

суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями» від 03.06.2016 

[10], суперечливою є практика розгляду слідчими суддями клопотань щодо 

відібрання біологічних зразків для експертизи у особи, яка не є стороною 

кримінального провадження. Наприклад, ухвалою слідчого судді Київського 
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районного суду м. Одеси від 27 червня 2014 року відмовлено у задоволенні 

клопотання про здійснення примусового відібрання біологічних зразків для 

експертизи щодо Н., оскільки процесуальний статус цієї особи у кримінальному 

провадженні не визначений. Проте мав місце  й інший підхід. Наприклад, 

ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 травня 2013 

року задоволено клопотання про надання дозволу на примусове відібрання 

зразків відбитків пальців у працівника міліції С., оскільки суд оцінив службове 

становище С. як можливість ухилитись від надання зразків. С. також не 

відноситься до жодної із сторін кримінального провадження. У ст. 245 КПК не 

визначено переліку осіб, у яких можуть бути відібрані зразки для експертизи. 

Разом з тим системний підхід до тлумачення положень статей 245 та 163 КПК 

(положення про тимчасовий доступ до речей і документів) дає підстави для 

висновку, що зразки для експертизи у кримінальному провадженні можуть бути 

відібрані у тієї особи, яка фактично володіє ними, незалежно від того чи є ця 

особа стороною кримінального провадження. Тому не можна погодитись із 

практикою тих слідчих суддів, які відмовляють у задоволенні клопотань про 

примусове відібрання зразків для експертизи винятково з тих міркувань, що 

особа, яка фактично володіє такими зразками, не є стороною кримінального 

провадження. Аналогічної точки зору дотримуються О.В. Лускатов, В.В. 

Рогальська, А.І. Терещенко, В.Д. Людвік, К.М. Пантелєєв, Н.В. Павлова, Г.С. 

Бідняк [97, с. 17-18].  

На думку ж А.Г. Шиян та А.П. Черненка, отримання біологічних зразків 

може здійснюватися тільки в осіб, які набули процесуального статусу 

підозрюваного, потерпілого і свідка [267, с. 235]. Із цією позицією слід погодись. 

Адже ч. 3 ст. 245 КПК України має відсильний характер до правил освідування, 

а освідування застосовується тільки щодо підозрюваного, потерпілого та свідка.  

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 245 КПК України, вказується, що у 

клопотанні зазначається: 1) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація 
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кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону 

України про кримінальну відповідальність; 3) біологічні зразки особи, які 

планується примусово відібрати; 4) підстави вважати, що біологічні зразки, які 

планується примусово відібрати, перебувають у володінні відповідної фізичної 

особи; 5) значення біологічних зразків для експертизи для встановлення 

обставин у кримінальному провадженні; 6) обґрунтування необхідності 

примусового відібрання біологічних зразків [97, с. 19-20]. Тобто додається ще 

такий елемент змісту клопотання, як констатація неможливості добровільного 

отримання таких зразків, факт чого встановлюється слідчими суддями [224].  

Пропонується «.. У клопотанні про примусове відбирання біологічних зразків 

для дослідження крім відомостей, передбачених частиною 2 цієї статті, 

зазначається: установа, в якій планується відбирання біологічних зразків для 

дослідження; необхідність вилучення того чи іншого біологічного зразка та його 

приналежність до останнього; підтвердження безпечності відбирання 

біологічних зразків для дослідження для життя і здоров’я особи» [261, с. 149]. 

Стаття 242 КПК України, вказуючи на те, що примусове залучення особи 

для проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється за ухвалою 

слідчого судді, суду, не передбачає вимог стосовно відповідного клопотання, що 

спричиняє виникнення питань на практиці. У літературі сформульовано ряд 

пропозицій, зокрема ч. 3 ст. 242 КПК викласти у редакції: «3. Примусове 

залучення підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка для проведення 

медичної або психіатричної експертизи здійснюється під час досудового 

розслідування – за ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого, 

погодженого з прокурором, прокурора, сторони захисту, а під час судового 

провадження – ухвалою суду в порядку, передбаченому для подання та розгляду 

клопотань щодо обрання запобіжного заходу» [38, с. 81]. Пропонується 

передбачити як ініціатора клопотання також потерпілого [26, с. 528]. 

Принципово погоджуючись із ідеєю подання, розгляду та вирішення клопотань 

у порядку обрання запобіжного заходу, наголосимо на тому, що через специфіку 
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процесуальної дії мають бути окремо сформульовані вимоги до клопотання у ст. 

242 КПК України, оскільки вимоги, вказані у ст. 184 КПК України, не 

враховують специфіки експертизи. 

Слідчі судді розглядають відповідні клопотання, у яких мотивується 

потреба саме у примусовому залученні особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи. Наприклад, слідчий мотивував клопотання тим, що 

«Під час затримання підозрюваного на тильній поверхні обох його китиць 

візуально було видно в ділянці головок п’ясних кісток поодинокі садна лінійної 

та дугоподібної форми. 04.11.2014 року слідчим була призначена судово 

медична експертиза з метою виявлення на тілі ОСОБА_2 тілесних ушкоджень, 

встановленні їх характеру, кількості, механізму утворення, давності та 

локалізації, проведення якої було доручено судово медичному експерту 

Любомльського міжрайонного відділення СМЕ Волинського обласного бюро 

судово медичних експертиз. Однак провести вказану експертизу не 

представилось можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_2 категорично 

відмовився від її проведення. 05.11.2014 року в приміщенні ІТТ Любомльського 

РВ УМВС України у Волинській області в присутності захисника підозрюваного, 

експерта ОСОБА_6, підозрюваному було запропоновано проведення судово 

медичної експертизи. Однак ОСОБА_2 повторно відмовився від проведення 

експертизи» [251]. У іншому випадку слідчий вказав, що «07.07.2016 року у 

кримінальному провадженні №12016270010002621 призначено судово-медичну 

експертизу щодо вирішення питання про об’єктивність встановлення тому 

діагнозу, який дав підставу МСЕК встановити такому 3-ю групу інвалідності, для 

вирішення якої експертами надіслано клопотання про необхідність обстеження 

ОСОБА_3 в умовах неврологічного стаціонару, проте останній не дає згоди для 

проведення судово-медичної експертизи» [162]. Отже, як видно, важливим є 

мотивування: 1) факту призначення експертизи; 2) факту відмови від проведення 

такої експертизи особою.  
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Цікаво зупинитись на питанні щодо вказання особи, стосовно якої 

подається клопотання. КПК України не передбачає переліку таких осіб. У 

судовій практиці відповідне коло осіб тлумачиться звужено. Так, слідчий суддя, 

посилаючись на ст. 242 КПК, вказав, що у слідчого судді немає повноважень на 

залучення експерта для проведення судово-психіатричної експертизи свідка [10]; 

зазначив, що з урахуванням положень ст. 242 КПК України, у слідчого судді 

немає жодних правових підстав стосовно примусового залучення ОСОБА_3 для 

проведення медичного обстеження в умовах неврологічного стаціонару 

Чернігівської обласної лікарні, оскільки такий є свідком і за приписами ч.2 ст. 

242 КПК України не є суб’єктом, стосовно якого можливе застосування заходів 

забезпечення кримінального провадження [162]. Разом з тим, на практиці може 

виникнути потреба для встановлення обставин кримінального провадження 

примусово залучити до проведення медичної експертизи потерпілого 

(наприклад, визначення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень), свідка 

(задля перевірки його показань, наприклад, здатності бачити, чути тощо). Тому 

КПК України слід передбачити можливість подання цього клопотання щодо 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка.  

 Отже, пропонуємо ч. 3 ст. 242 доповнити реченням:  

«Клопотання про примусове залучення особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи подається до місцевого загального суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, 

а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених 

до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного 

суду, і повинно містити: 

1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; 

2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 
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3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу 

у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що 

підтверджують ці обставини, якщо клопотання подається щодо 

підозрюваного, обвинуваченого; 

4) відомості про призначення експертизи, вид експертизи;  

5) відомості про експерта, якого залучено для проведення експертизи, або 

про експертну установу, якій доручено проведення експертизи; 

6) відомості про повідомлення особи щодо проведення експертизи та про 

відмову особи від проведення експертизи; 

7) обґрунтування неможливості залучення особи до проведення експертизи 

іншим чином». 

 Дещо більш юридично визначено сформульовані правила стосовно 

направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної 

експертизи, оскільки воно вирішується ухвалою слідчого судді за клопотанням 

сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та 

розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового 

провадження - ухвалою суду.  

Зважаючи на вищенаведені формулювання, слідчий при складанні 

клопотання має використовувати вимоги ст. 184 КПК України, які знову ж не 

враховують специфіки цієї процесуальної дії. Адже у клопотанні не може йтися 

про ризики, їх обґрунтування, додаткові обов’язки. Проте у клопотанні 

обов’язково має бути вказано про призначення амбулаторної психіатричної 

експертизи, підстави її призначення, відомості про те, що є потреба тривалого 

спостереження та дослідження особи (із підтвердженням такої потреби, на 

практиці це зазначається у висновку амбулаторної психіатричної експертизи 

[188; 237; 242; 249] або у довідці [207]), відомості про призначення стаціонарної 

експертизи, обґрунтування неможливості встановлення даних про психічний 

стан особи іншим чином. Відмітимо, що у судовій практиці виникала проблема 
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процесуальної можливості призначення стаціонарної психіатричної експертизи, 

якщо є відомості про перебування особи під диспансерним або консультативним 

наглядом лікаря-психіатра, але без попереднього призначення амбулаторної 

психіатричної експертизи. В узагальненні роз’яснено, що зазначені у довідці 

відповідної медичної установи відомості про перебування особи під 

диспансерним або консультативним наглядом самі по собі не є підставою для 

призначення стаціонарної психіатричної експертизи [10]. 

Необхідність вказувати підстави призначення експертизи обумовлена тим, 

що особа, стосовно якої проводиться стаціонарна психіатрична експертиза (що є 

позбавленням  особи свободи), користується гарантіями ст. 5 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод. Як зазначив ЄСПЛ, щоб 

відповідати підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції, провадження щодо 

примусової госпіталізації особи до психіатричного закладу повинно обов’язково 

передбачати чіткі ефективні гарантії від свавілля з огляду на вразливість осіб, які 

страждають на психічні розлади, та потребу в наведенні дуже вагомих причин 

для виправдання будь-яких обмежень їхніх прав (справа «Анатолій Руденко 

проти України» [108]).  

Відмітимо, що аналіз судової практики дає можливість сформулювати такі 

причини для відмови слідчих суддів у задоволенні клопотань про направлення 

особи до медичного закладу для проходження стаціонарної психіатричної 

експертизи: 1) сторона кримінального провадження просить поставити на 

розгляд експерта питання, на які є обгрунтована і однозначна відповідь у 

попередніх висновках експертиз; 2) недоведення стороною провадження 

необхідності у здійсненні тривалого спостереження та дослідження особи; 

відсутність встановлених ч. 1 ст. 509 КПК процесуальних підстав для звернення 

з клопотанням про направлення особи до медичного закладу для проведення 

стаціонарної психіатричної експертизи. Ухвалою слідчого судді Дніпровського 

районного суду м.Херсона від 15.07.2013 відмовлено у задоволенні клопотання 

слідчого про надання дозволу на направлення підозрюваного Д. до медичного 
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закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи з тих міркувань, 

що слідчим не було винесено постанову про призначення цієї експертизи, що 

порушує приписи ч.1 ст.509 КПК [10].  

Крім того, у клопотанні має бути вказаний строк, на який слідчий просить 

направити особу до відповідного медичного закладу.  

Отже, пропонуємо ч. 2 ст. 509 КПК України доповнити реченням: «У 

клопотанні, крім відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини 1 статті 184 

цього Кодексу, вказуються: 1) відомості про призначення психіатричної 

експертизи та її висновок; 2) відомості про необхідність тривалого 

спостереження та дослідження особи; 3) відомості про призначення 

стаціонарної психіатричної експертизи». 

 Статтею 184 КПК України передбачено, що «копія клопотання та 

матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного 

заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години 

до початку розгляду клопотання». Проте у досліджуваній ситуації психічний 

стан особи може бути таким, що неможливо вручити їй зазначене клопотання. 

Насамперед слід виходити з презумпції психічного здоров’я особи, і вжити 

заходів до вручення їй цих матеріалів. Ці матеріали мають бути обов’язково 

вручені захиснику, чия участь у такому кримінальному провадженні є 

обов’язковою.  

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора   [27; 

68; 69; 72; 74; 75; 78; 79]. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗГЛЯД ТА ВИРІШЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ 

КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

3.1. Розгляд слідчим суддею клопотання про проведення слідчих 

(розшукових) дій та участь у ньому слідчого. Локальний предмет 

доказування 

 

Дослідження порядку розгляду слідчим суддею клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій вимагає звернення наcамперед до проблематики 

деяких загальних питань, пов’язаних саме із розглядом, а не вирішенням слідчим 

суддею клопотань, тобто із постановленням проміжних судових рішень слідчого 

судді, зокрема, у випадках: (1) непідсудності клопотання; (2) неявки ініціатора 

клопотання; (3) прохання ініціатора розглянути клопотання без його участі; (4) 

прохання ініціатора повернути клопотання / залишити без розгляду; (5) відмови 

ініціатора клопотання від клопотання; (6) невідповідності клопотання вимогам, 

вказаним у КПК України. Ні у доктрині, ні на практиці єдності позицій з цих 

питаннь немає. 

(1). КПК України не дає відповіді на питання, чи можливе повернення 

клопотання у разі його подання із порушенням правил підсудності. Це питання 

розглядалося у підрозділі 1.3., додатково лише ще раз зазначимо, що, як 

видається, у випадку подання клопотання із порушенням правил підсудності, 

слідчий суддя не може розглядати його по суті і приймати рішення, а має 

повернути слідчому, прокурору, виходячи із правил аналогії закону. 

(2). Щодо неявки ініціатора клопотання про обшук в узагальненні судової 

практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про надання дозволу на 

проведення обшуку житла чи іншого володіння особи вказано, що, закріплюючи 

участь слідчого або прокурора як обов’язкову умову розгляду клопотання про 

обшук, законодавець не регламентував дій слідчого судді в разі відсутності 
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слідчого або прокурора у визначений для розгляду клопотання час. Наведена 

обставина пояснює існування різних процесуальних рішень, які приймаються 

слідчим суддею внаслідок неприбуття слідчого або прокурора до суду, а саме: 

ухвал про залишення клопотання без розгляду та ухвал про відмову в 

задоволенні клопотання. При вирішенні аналізованого питання слідчим суддям 

доцільно керуватись тим, що неявка слідчого або прокурора є фактично 

невиконанням цими суб’єктами обов’язку довести обставини, передбачені ч. 5 

ст. 234 КПК. Це, у свою чергу, позбавляє слідчого суддю можливості повно та 

всебічно з’ясувати сукупність обставин, із якими закон пов’язує вирішення 

питання про надання дозволу на обшук, а отже, є підставою для відмови у 

задоволенні клопотання про обшук. У разі неявки слідчого чи прокурора у 

визначений час слідчим суддям доцільно відмовляти у задоволенні такого 

клопотання ще й з огляду на те, що однією із загальних засад кримінального 

провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає 

самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх 

правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами 

їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків. Таким чином, 

саме сторона обвинувачення зобов’язана забезпечити особисту явку та подання 

доказів [121]. Відповідно, через неявку ініціаторів відмовляють у задоволенні 

клопотань [232], вважаючи їх недоведеними [221; 241]. Проте можна навести 

приклад, коли попри неявку слідчого клопотання по суті розглянуто і відмовлено 

у задоволенні не з підстав неявки [245], а також випадки, коли клопотання було 

розглянуто та задоволено [129].  

Разом з тим, вважаємо відмову у задоволенні клопотання лише на підставі 

неявки слідчого, прокурора дещо формальним вирішенням цього питання, адже 

неявка може бути обумовлена поважними причинами, і таке вирішення питання 

при застосуванні положень ч. 6 ст. 234 КПК України (у разі відмови у 

задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з 
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клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, 

якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим 

суддею) може ускладнити збирання та перевірку доказів.  

Як пише С.Л. Шаренко, в КПК України необхідно передбачити можливість 

слідчого судді повернути клопотання [263, с. 232]. Натомість І.В. Гловюк 

пропонує у такому випадку залишати клопотання без розгляду [24, с. 603]. Слід 

підтримати ці пропозиції, виходячи з того, що неефективно витрачати кошти на 

розгляд клопотання у разі, коли його ініціатор втратив до нього інтерес, і при 

цьому за своїми юридичними наслідками і повернення, і залишення без розгляду 

є однаковими, бо не виключають повторне звернення. Зважаючи на те, що це 

рішення приймається у засіданні, у яке не з’явився ініціатор клопотання, то 

логічним було б рішення слідчого судді саме про залишення без розгляду. Проте 

натепер, зважаючи на обмеженість повноважень слідчого судді, слідчий суддя 

має прийняти рішення лише про відмову у задоволенні клопотання.  

(3) На практиці до слідчого судді надходять прохання (заяви) ініціаторів 

розглянути клопотання без їх участі; КПК України і цю ситуацію не 

регламентує. На практиці у цій ситуації клопотання розглядаються без пояснень 

щодо обов’язковості участі слідчого [135; 139; 176; 212]. Повністю підтримати 

таке вирішення проблеми  неможливо, оскільки це також є неявка, хоча і з 

поважної причини.  

При тому, що є випадки, коли клопотання розглядаються по суті за 

відсутності слідчого з поважних причин [250], виникає питання стосовно 

протилежних процесуальних рішень слідчих суддів залежно від причин неявки, 

які взагалі КПК України не регламентовані. Це вказує на потребу у диференціації 

процесуальних наслідків неявки слідчого, прокурора для розгляду клопотання:  з 

поважних причин - розгляд по суті, за відсутності - залишення його без розгляду, 

що має бути відображено у КПК України стосовно клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій.  
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(4) На практиці є і прохання ініціатора повернути клопотання / залишити 

без розгляду.  Слідчі судді у таких випадках, як правило, залишають клопотання 

без розгляду [159; 181; 190; 191; 201; 216; 225], навіть із вказівкою про 

можливість оскарження [174] або, навпаки, що не підлягає оскарженню [136; 

246]. Проте є й інший шлях, зокрема, слідчий суддя вказав в ухвалі: «18.10.2019 

року від слідчого надійшла заява, в якій остання просила подане клопотання не 

розглядати. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до 

наступного висновку. Згідно положень ст. 26 КПК України сторони 

кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у 

спосіб, передбачених цим Кодексом. Виходячи з принципів змагальності і 

диспозитивності кримінального процесу, визначених ст. ст. 7, 22, 26 КПК 

України, оскільки особа не підтримує клопотання, з яким звернулась до слідчого 

судді, про що подано письмову заяву, слідчий суддя вважає відсутніми підстави 

для розгляду даного клопотання по суті. Разом з цим, оскільки положеннями 

чинного КПК України повернення клопотання, залишення його без розгляду або 

закриття провадження не передбачено, слідчий суддя вважає, що в задоволенні 

клопотання слід відмовити, що в подальшому не позбавляє права слідчого 

звернутись до слідчого судді з даним клопотанням» [160]. Останній варіант 

вирішення проблеми є таким, що повністю відповідає положенням КПК України, 

проте ці норми не є наразі релевантними потребам практики, а отже потребують 

доповнень щодо того, щоб слідчий суддя залишав клопотання без розгляду у 

такому випадку.  

(5) На практиці є випадки, хоча і не надто поширені, відмови ініціатора 

клопотання від клопотання [239]. Наприклад, в ухвалі слідчого судді зазначено: 

«слідчий в судовому засіданні відмовився від підтримання вказаного клопотання 

та написав відповідну заяву. Таким чином, у судовому засіданні встановлено, що 

підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання, передбачені  ст. 234 

КПК України, відсутні» [132], і слідчий суддя відмовив у задоволенні 

клопотання. Знову ж, з позицій положень КПК України, це рішення є законним, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_53/ed_2019_10_18/pravo1/T124651.html?pravo=1#53
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проте, зважаючи на те, що ініціатор клопотання втратив до нього інтерес, є 

потреба у диференціації судових рішень у такому випадку. Зважаючи на те, що 

слідчий суддя вже почав розгляд, то він має за клопотанням, яке знаходиться у 

його провадженні, прийняти рішення. Цим рішенням могло би бути закриття 

провадження за клопотанням.  

 (6). КПК України не дає вичерпної відповіді на питання, чи можливе 

повернення клопотання для усунення недоліків його форми чи змісту.  

Стаття 244 КПК України є єдиною, яка передбачає дії слідчого судді у 

такому випадку: у разі встановлення слідчим суддею, що клопотання подано без 

додержання вимог частини другої цієї статті, слідчий суддя повертає таке 

клопотання особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу (ч. 4 ст. 244 КПК 

України), при тому, що йдеться лише про клопотання сторони захисту.  

Також у судовій практиці траплялись випадки повернення слідчими 

суддями клопотання про примусове проведення медичної експертизи [10]. 

Стосовно обшуку в узагальненні судової практики щодо розгляду слідчим 

суддею клопотань про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого 

володіння особи зазначається, що норми КПК, які регламентують порядок 

надання слідчим суддею дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи, не 

передбачають повноваження слідчого судді постановляти ухвалу про 

повернення клопотання в разі його невідповідності вимогам, встановленим у ч. 

3 ст. 234 КПК. Процесуальними рішеннями, які приймаються слідчим суддею за 

результатами розгляду клопотання про обшук, є ухвала про відмову в 

задоволенні клопотання про обшук та ухвала про дозвіл на обшук. Натомість у 

судовій практиці є випадки повернення клопотань для їх належного 

дооформлення, усунення недоліків тощо. Слідчим суддям необхідно 

враховувати, що такі недоліки є підставою для відмови в задоволенні клопотання 

про обшук [121]. Натомість у літературі, по-перше, є ідеї щодо потреби у такій 

нормі стосовно клопотання про обшук [63, с. 210; 118, с. 131], по-друге, піддано 
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критиці ідею щодо доповнення ч. 4 ст. 234 КПК положенням, що слідчий суддя 

вправі повернути клопотання про обшук слідчому чи прокурору для усунення 

недоліків, якщо воно не відповідає вимогам, вказаним у ч. 3 цієї статті [9, с. 89]. 

Стосовно депонування показань, то в узагальненні ВССУ вказується, що 

недотримання сторонами положень ст. 225 КПК про зміст клопотання є 

підставою для відмови в задоволенні клопотання, а не для його повернення 

стороні кримінального провадження [10]. 

С.В. Шапутько пише, що в КПК України необхідно передбачити 

можливість повернення клопотання про проведення обшуку та клопотання про 

надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій шляхом 

постановлення слідчим суддею відповідної ухвали у разі недотримання 

обов’язкових вимог до клопотання [261, с. 112]. Із цією позицією слід 

погодитися, адже законодавець вже висловив свою позицію стосовно 

можливості повернення клопотання про залучення експерта. Отже, ця норма вже 

може застосовуватися за аналогією і має бути поширена на усі випадки подання 

клопотань.   

Крім того, є важлива проблема, пов’язана із технічним фіксуванням розгляду 

клопотань. Нерідкими в ухвалах є формулювання, що через неявку осіб 

фіксування не здійснюється [176; 212; 213]. Проте таке тлумачення ст. 107 КПК 

України не релевантне її змісту. Адже, як слушно зазначає В.А. Завтур, «друге 

речення п. 1 ч. 4 ст. 107 КПК України містить положення, відповідно до якого 

фіксування технічними засобами не здійснюється в разі неприбуття в судове 

засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо, 

відповідно до положень КПК України, судове провадження здійснюється судом 

за відсутності осіб. По-перше, не зрозуміло, чи розраховане застосування даної 

норми на розгляд клопотань слідчим суддею, адже в ній вказується лише на її 

поширення на судове провадження, що здійснюється судом; по-друге, здається 

неправильним визначення умовою нездійснення фіксування технічними 

засобами вказаного неприбуття учасників саме судового провадження, адже їх 
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коло, визначене ст. 3 КПК України, не збігається з колом учасників розгляду 

клопотань слідчим суддею» [36, с. 591]. Відповідно, слід погодитися із тим, що 

друге речення п. 1 ч. 4 ст. 107 КПК України викласти у такій редакції: «У разі 

неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому 

провадженні, чи розгляді питання слідчим суддею, а також у разі, якщо, 

відповідно до положень цього Кодексу, судове засідання здійснюється слідчим 

суддею, судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження в суді не здійснюється, що не позбавляє секретаря 

судового засідання обов’язку вести журнал судового засідання» [36, с. 592]. 

Проте натепер незалежно від явки учасників має здійснюватися фіксування 

технічними засобами розгляду клопотання слідчим суддею. 

Розгляд клопотання про депонування показань КПК України не 

регламентовано. Зважаючи на те, що ці питання вже піддавалися ґрунтовним 

науковим дослідженням [17; 63; 105; 263; 266], звернемо увагу лише на окремі 

проблемні питання. Зокрема, це стосується питання участі слідчого у розгляді 

клопотання. Судова практика є різною із цього питання, зокрема: із ухвали не 

видно, чи був присутній слідчий [138; 169; 171; 172; 203; 217]; слідчий брав 

участь у розгляді клопотання [164; 182]; брав участь слідчий, прокурор, свідок, 

перекладач, захисник [219]; слідчий не був присутній, проте був прокурор та 

сторона захисту [154; 228]. І.В. Гловюк зазначає про потребу участі ініціатора 

клопотання [17, с. 275]. Зважаючи на практику розгляду інших клопотань за 

відсутності ініціатора, така участь, без сумніву, є обов’язковою, оскільки 

виключатиме формальну відмову у задоволенні клопотання або залишення його 

без розгляду [229]. 

Вважаємо, що у ст. 225 КПК України має бути передбачено норму щодо 

обов’язковості участі ініціатора клопотання. Щодо участі сторони захисту та 

потенційних свідків, є застереження. Сторона захисту у повному обсязі зможе 

реалізувати свої права вже в ході допиту (або взагалі не з’явитися на нього, або 

не ставити питання, якщо не бачить у цьому потреби). Що стосується участі 
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потенційного свідка, то його участь взагалі недоречна, адже він навряд може 

дати адекватний прогноз можливості / неможливості його допиту у майбутньому 

та того, чи буде якийсь вплив на його показання.  

В ході розгляду слідчим суддею клопотання має бути встановлений 

локальний предмет доказування, щодо якого у літературі наявне визначення як 

певного збірного поняття, до складу якого входять певні фактичні обставини, які 

повинні бути здобуті шляхом доказування, як підстави прийняття проміжних 

(допоміжних) рішень [111, с. 125]. Відмітимо при цьому, що можливо виділити 

загальний предмет доказування та спеціальні предмети доказування. Загальний 

предмет доказування містить такі обставини: особі відомі обставини у 

кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального 

провадження; особа має статус потерпілого (якщо у клопотанні слідчий просить 

допитати потерпілого); існування небезпеки для життя і здоров’я свідка чи 

потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть 

унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність 

показань.  

Спеціальні предмети доказування є диференційованими. Якщо слідчий 

просить провести допит у виїзному судовому засіданні, він має обґрунтувати 

також неможливість явки свідка, потерпілого до суду. Слушно у зв’язку з цим 

зазначає С.Л. Шаренко, що «ухвала про проведення виїзного судового засідання 

з метою депонування показань у порядку ст. 225 КПК може бути винесена на 

підставі будь-яких доказів, які переконають слідчого суддю у неможливості 

допиту свідка або потерпілого у суді через об’єктивні фізіологічні особливості 

такої особи» [263, с. 276]. 

Зважаючи на можливість проведення допиту у режимі відеоконференції, 

слідчий, у разі потреби, має обґрунтувати у клопотанні та судовому засіданні 

обставини, передбачені ч. 1 ст. 232 КПК України. Положення ст. 232 КПК 

України є загальними, спеціальних норм щодо відеоконференції у ст. 225 КПК 

України немає. У зв’язку з цим М.А. Макаров пропонує доповнити ч. 2  ст. 232 
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КПК України положенням про постановлення слідчим суддею ухвали про 

проведення допиту у режимі відеоконференції [63, с. 243]. На думку С.І. Смик, 

частину п’яту ст. 225-2 КПК України «Особливості  допиту свідка, потерпілого 

під час досудового розслідування в судовому засіданні» (якою вона пропонує 

доповнити КПК України) слід подати у такій редакції: «5. У разі необхідності 

допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні 

може бути проведений за правилами проведення допиту особи в режимі 

відеоконференції». Сторона, яка клопоче про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування в судовому  засіданні, повинна забезпечити 

можливість ідентифікації допитуваної особи шляхом подання суду належно 

завірених копій документів, що посвідчують особу [105, с. 115]. Погоджуємось 

із тим, що допит у порядку ст. 225 КПК України має проводитись і у режимі 

відеоконференції, проте достатньо вказівки на це в ухвалі слідчого судді за 

результатами розгляду клопотання; що стосується ідентифікації особи, то вона 

має здійснюватися у загальному порядку, передбаченому ст. 232 КПК України.  

На практиці такі випадки є, у тому числі і при допиті залегендованих свідків. 

Наприклад, слідчий суддя в ухвалі зазначив: «Допитати в якості свідка 

легендовану особу під вигаданими анкетними даними "ОСОБА_2" 

ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1, з приводу обставин участі в негласних 

слідчих (розшукових) діях по кримінальному провадженні №1202007009000177 

від 13.11.2020 в якості «закупщика» психотропної речовини - метамфітаміну у 

підозрюваного ОСОБА_1 , яке мало місце 12 листопада 2020 року о 17 год. 40 

хв. та 21 січня 2020 року о 11 год. 27 хв., в смт. Воловецьпо вул. Дружби б/н, 

Закарпатської області, в приміщенні магазину «Ангеліна». Допитати в якості 

свідка легендовану особу під вигаданими анкетними даними " ОСОБА_2 ", в 

режимі відеоконференції між Воловецьким районним судом Закарпатської 

області та Мукачівським міськрайонним судом, із вжиттям заходів безпеки у 

спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію. Судове засідання з допиту свідка 

у режимі відеоконференції призначити на 24.03.2021 року о 15 год.00 хв. за 
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адресою: смт. Воловець, вул.Зарічна, 1, в приміщенні Воловецького районного 

суду Закарпатської області. Прокурору у даному кримінальному провадженні 

забезпечити явку свідка в приміщення Мукачівського міськрайонного суду 

Закарпатської області за дресою: м. Мукачево, вул. Л.Толстого,13 на 15 год. 00 

хв. 24.03.2021 року для його допиту в судовому засіданні в якості свідка. 

Зобов`язати уповноважену особу Мукачівського міськрайонного суду 

Закарпатської області забезпечити проведення вказаного судового засідання. В 

судове засідання з допиту свідка викликати учасників кримінального 

провадження, яким має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового 

провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші 

надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов`язки, 

передбачені КПК України» [154]. 

Крім того, спеціальний предмет доказування має встановлюватися і у 

ситуації, коли слідчий у клопотанні формулює прохання про одночасний допит 

двох чи більше вже допитаних осіб. Хоча КПК України і не уточнює, чи це мають 

бути лише свідки та потерпілі, і ким саме вони мають бути попередньо допитані, 

це питання вирішено в узагальненні ВССУ «Про практику вирішення слідчими 

суддями питань, пов’язаних із слідчими (розшуковими) діями»: слідчий суддя 

має задовільнити клопотання про допит двох та більше осіб – як тих, які раніше 

окремо були допитані під час досудового розслідування слідчим або прокурором 

відповідно до ст. 224 КПК, так і тих, які раніше були окремо допитані під час 

досудового розслідування слідчим суддею відповідно до ст. 225 КПК. При цьому 

слідчий суддя повинен встановити наявність обставин, які можуть 

унеможливити проведення одночасного допиту двох осіб під час судового 

розгляду або вплинути на повноту чи достовірність показань. Тому, якщо 

обставини, закріплені у ч. 1 ст. 225 КПК, унеможливлюють допит лише однієї 

особи з тих осіб, про допит яких заявлено клопотання, таке клопотання підлягає 

задоволенню, оскільки йдеться саме про одночасний допит [10]. 
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КПК України, як вже було зазначено, не регламентує правила розгляду 

клопотань за ст. 225 КПК України, отже, виникає питання, як слідчий суддя має 

встановлювати наявність підстав для проведення допиту (існування небезпеки 

для життя і здоров’я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших 

обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи 

достовірність показань). Для заходів забезпечення кримінального провадження, 

наприклад, для арешту майна, передбачено, що  «слідчий суддя має право за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-

якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення 

питання про арешт майна» (ч. 4 ст. 172 КПК України). Отже, слід доповнити ст. 

225 КПК України нормою, яка дозволяла б досліджувати будь-які матеріали, що 

мають значення для вирішення питання про допит. 

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за 

участю слідчого або прокурора, проте, у яких випадках який з цих учасників має 

брати участь, знову ж не конкретизовано. У нормативному формулюванні немає 

значення, хто саме буде брати участь, і достатньо участі або слідчого, або 

прокурора. Разом з тим, у ситуації, коли, наприклад, клопотання подав прокурор, 

а у засідання з’явився слідчий, може виникнути питання, чому не з’явився 

прокурор та чи підтримує він клопотання (і навпаки). Отже, доречним у таких 

ситуаціях надавати заяву про те, що ініціатор клопотання просить розглядати 

клопотання за його відсутності і підтримує його у повному обсязі.   

Не встановлено режим розгляду клопотання, хоча у літературі обґрунтовано 

зверталася увага на необхідність закритого судового засідання [24, с. 603; 118, с. 

128], та на практиці [120]. Відмітимо, що у листі ВССУ щодо окремих питань 

здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю в 

кримінальному провадженні [57] відзначено, що загальний принцип щодо 

гласності та відкритості судового провадження з огляду на системний аналіз ст. 

27 КПК, а також з урахуванням місця норми, яка передбачає пріоритетне право 

бути присутніми під час судового засідання представників ЗМІ, у структурі КПК, 
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зокрема, в частині, що стосується присутності інших, окрім конкретно 

визначених процесуальним законом, осіб, розповсюджується лише на судові 

засідання судового провадження та не застосовується на стадії досудового 

розслідування кримінального провадження, проте, виходячи із змісту листа, це 

роз’яснення поширено тільки на розгляд клопотань щодо заходів забезпечення 

кримінального провадження, хоча правильно їх застосовувати і при розгляді 

клопотань про обшук.  

При розгляді клопотання про обшук здійснюється  фіксування за допомогою 

технічних засобів кримінального провадження, яке є обов’язковим.  

Частина 5 ст.  234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у 

задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність 

достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) 

відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) 

відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути 

доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи 

знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за 

встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом 

відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового 

розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а 

також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи. 

Тобто передбачено елементи локального предмета доказування. При цьому ч. 5 

ст. 234 КПК України щодо  предмета доказування не повністю корелюється із ч. 

3 цієї ж статті, адже не вказує на доказування місцезнаходження розшукуваних 

осіб. 

З цих елементів найбільш складним для доказування є останній, оскільки п. 

5 ч. 5 ст. 234 КПК України передбачено здійснення оцінки необхідності та 

пропорційності втручання  в особисте і сімейне життя особи, оцінка чому має 

даватися у першу чергу з позиції практики тлумачення ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод Європейським судом з прав людини. У 
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справі «Ратушна проти України» Суд нагадав, що коли держави вважають за 

необхідне вдаватися до таких заходів, як обшуки житлових приміщень, з метою 

отримання доказів факту вчинення правопорушень, Суд буде оцінювати, чи були 

підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними та чи було 

дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у 

національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та 

перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. 

Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті (але не обмежуватись ними), 

- це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення 

обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При 

цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою 

обмежити розумними рамками вплив цього заходу [100]. Суд також вивчає 

наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та 

свавілля, а також перевіряє як ці гарантії використовували у справі, що 

розглядається [99]. 

У Рішенні «Ернст та інші проти Бельгії» вказано, що обшуки, проведені у 

місцях праці, помешканнях та, в окремих випадках, автомобілях заявників 

становили втручання в їхнє право на повагу до приватного життя. Це втручання, 

яке було здійснене відповідно до положень Кодексу Бельгії про кримінальні 

розслідування та Закону „Про обшуки (житлових приміщень)” від 7 червня 1969 

року, переслідувало законну мету, а саме: запобігання правопорушенням чи 

злочинам, а також охорона прав та свобод інших осіб. Обшуки проводились з 

дотриманням певних процесуальних гарантій. Однак заявники не були 

обвинувачені у жодному злочині, а дозволи (ордери) на обшуки були викладені 

в надто загальних формулюваннях. Суд встановив, що в ордерах було вказано 

про необхідність провести обшук і вилучити „всі документи чи предмети, які 

могли б сприяти у розслідуванні” без будь-якого обмеження, без зазначення 

інформації про саме розслідування і про те, обшук яких саме житлових 

приміщень потрібно здійснювати та які саме предмети потрібно вилучити. 
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Більше того, Уряд визнав, що заявники не були повідомлені про підстави для 

обшуків.  За таких обставин Суд визнав, що зазначені обшуки не відповідали 

законній меті, яка переслідувалась при їх здійсненні, і постановив, що було 

порушено ст. 8 Конвенції [110].  

У справі «Бук проти Німеччини» ЄСПЛ зазначив, що поняття «необхідність» 

означає, що втручання відповідає нагальній суспільній потребі, тобто що воно є 

пропорційним переслідуваній законній меті. З’ясовуючи, чи було втручання 

«необхідним у демократичному суспільстві», Суд бере до уваги певну свободу 

розсуду, якою володіють договірні держави. Проте винятки, передбачені п. 2 ст. 

8 Конвенції, мають тлумачитися вузько, а необхідність у їх застосуванні має бути 

переконливо встановлена. Що ж стосується, зокрема, обшуків приміщень та 

виїмки, то Суд неодноразово постановляв, що договірні держави можуть за 

необхідності вдаватися до таких дій з метою отримати докази на підтвердження 

факту вчинення певних правопорушень. Суд оцінюватиме, чи підстави, наведені 

на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, були належними 

та достатніми і чи принцип пропорційності був дотриманий. Що ж до останнього 

пункту, то Суд, по-перше, повинен переконатися, що у відповідному 

національному законодавстві та на практиці особи забезпечені належними 

гарантіями від зловживань. По-друге, Суд повинен розглянути обставини кожної 

справи, щоб з’ясувати, чи в конкретній справі відповідне втручання було 

пропорційним цілі, яку воно переслідувало. Критерії, які Суд враховує при 

з’ясуванні останнього питання, — це тяжкість правопорушення, у зв’язку з яким 

проводилися обшук та виїмка, обставини, за яких ухвалено відповідну 

постанову, зокрема наявність інших доказів на той момент, зміст і обсяг 

постанови, статус приміщення, яке підлягало обшуку, заходи, вжиті з метою 

обмежити в розумних рамках вплив обшуку і можливі наслідки для репутації 

особи, в приміщенні якої ці дії здійснювалися [107]. 

 Відповідно, обґрунтовуючи слідчому судді те, що «за встановлених 

обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та 
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вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, 

а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, 

пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи», необхідно 

здійснити оцінку доказів наявності обставин: обґрунтованості підозри у вчиненні 

кримінального правопорушення, тяжкість якого вимагає інтрузивного заходу 

отриманні інформації; можливість досягнення мети обшуку (у значенні 

знаходження розшукуваних осіб, речей і документів у конкретному житлі чи 

іншому володінні); значення речей і документів для кримінального 

провадження; можливість отримання інформації іншими способами, у тому 

числі від інших фізичних або юридичних осіб, без ризику її втрати; відношення 

особи,  у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, до кримінального 

провадження. При цьому слід повністю погодитися із М.І. Хавронюком у тому, 

що усі ці положення закону не відповідають принципу юридичної визначеності, 

оскільки не мають чітких критеріїв (як обґрунтувати очевидне? що є 

пропорційним, а що — ні? які обставини є новими?). Тому, як би належно не 

було зроблено обґрунтування, слідчий суддя завжди може визнати його 

недостатнім. Проте у більшості випадків несподіваність як одна з тактичних 

властивостей обшуку втрачається разом із доказами [257]. 

Для локального предмета доказування стосовно обшуку характерна істотна 

специфіка порівняно із оглядом житла чи іншого володіння особи, по-перше, 

необхідність встановлення чіткого предметного спрямування пошуку; по-друге, 

необхідність встановлення, як правило, неможливості отримання інформації 

іншим шляхом, по-третє, необхідність встановлення пропорційності проведення 

обшуку. І хоча, як вже зверталася увага у літературі, з аналізу ст. 235 КПК 

випливає, що закон не вимагає зазначати в ухвалі слідчого судді про дозвіл на 

обшук обґрунтування неможливості отримати слідчим (прокурором) у 

добровільному порядку речей, документів… шляхом «витребування…» або за 

допомогою інших слідчих дій; так само закон не вимагає обґрунтування в ухвалі 

слідчого судді також і вимоги КПК про те, що за встановлених слідчим суддею 
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обставин «обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та 

вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, 

а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, 

пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи» [85, с. 137], ці 

обставини мають бути встановлені у судовому засіданні, виходячи з вимог ч. 5 

ст. 234 КПК України. При цьому слід звернути увагу на відмічену у доктрині 

відсутність синхронізації між змістом п. 8 ч. 3  та п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК. Річ у тім, 

що обов’язковою складовою обґрунтування клопотання слідчого, прокурора є 

наведення в ньому відомостей про те, що в інший спосіб неможливо отримати 

речі, документи або відомості, які можуть в них міститися. У той же час слідчий 

суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий, прокурор 

не доведе, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та 

ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають 

значення для досудового розслідування. Таке формулювання не відповідає 

наведеному п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК, який імперативно визначає обов’язок слідчого, 

прокурора довести неможливість (а не найбільшу доцільність та ефективність) 

отримати необхідні відомості в інший спосіб, ніж проведення обшуку [9, с. 91-

92]. 

Тягар доказування обставин, передбачених ч. 3 та 5 ст. 234 КПК України, 

покладається на слідчого, прокурора, який звернувся з клопотанням; при цьому 

тягар доказування слід розуміти як положення, коли особа намагається довести, 

аргументувати свою позицію, надає для цього докази, бере участь у їх 

дослідженні та доведенні їх переконливості, а в тому випадку, коли довести свою 

позицію особі не вдається, настають несприятливі наслідки – суд не 

погоджується з наведеними доводами й ухвалює інше рішення [53, с. 289]. Тобто 

тягар доказування при розгляді клопотання можна визначити як правило, згідно 

якого слідчий, прокурор обґрунтовують належними, допустимими та 

достовірними доказами, сукупність яких є достатньою для прийняття 

процесуального рішення, необхідність, доцільність та ефективність проведення 
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запланованого обшуку. Про розподіл тягаря доказування у даному випадку йтися 

не може, адже інші учасники кримінального провадження не беруть участі у 

розгляді клопотання. Обов’язок доказування покладається у даному випадку на 

слідчого суддю, який, як доведено у літературі, є суб’єктом доказування у стадії 

досудового розслідування [21]. 

 Як висновок, можна систематизувати такі проблемні питання доказування 

необхідності проведення обшуку (в редакції Закону України «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року) та пропозиції 

щодо їх вирішення:  

1) формулювання п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України можуть бути ефективно 

реалізовані без шкоди для досягнення завдань досудового розслідування у 

тих випадках, коли немає ризику знищення, приховування, відчуження 

об’єктів; коли такий ризик є, цей механізм зводить нанівець ефективність 

майбутнього обшуку. Винятку для відшукання знаряддя кримінального 

правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, недостатньо, 

адже не враховано можливий пошук інших об’єктів, які можуть мати 

ознаки речових доказів; не враховано також специфіку обшуку при 

необхідності вилучення об’єктів, які згідно зі ст. 162 КПК містять 

охоронювану законом таємницю; 

2) необхідно обґрунтовувати у клопотанні, що  є підстави вважати, що особа 

не здійснить передачу добровільно після отримання відповідного запиту 

чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, що 

свідчить про «неможливість отримати органом досудового розслідування 

у добровільному порядку»;  

3) обґрунтовуючи слідчому судді те, що «за встановлених обставин обшук є 

найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення 

речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а 
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також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також 

заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи», 

необхідно здійснити оцінку доказів наявності обставин: обґрунтованості 

підозри у вчиненні кримінального правопорушення, тяжкість якого 

вимагає інтрузивного заходу отримання інформації; можливість 

досягнення мети обшуку (у значенні знаходження розшукуваних осіб, 

речей і документів у конкретному житлі чи іншому володінні); значення 

речей і документів для кримінального провадження; можливість 

отримання інформації іншими способами, у тому числі від інших фізичних 

або юридичних осіб, без ризику її втрати; відношення особи,  у житлі чи 

іншому володінні якої проводиться обшук, до кримінального 

провадження. 

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо 

прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було 

вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають 

значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у 

відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового 

розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук 

є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і 

документів, які мають значення для досудового розслідування, а також 

встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, 

пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч. 5 ст. 234 КПК 

України). Обставини, передбачені п. 1-4, з певними особливостями розгляду post 

factum, застосовні до розгляду клопотання про проведення обшуку у порядку ч. 

3 ст. 233 КПК України. Обставина, передбачена п. 5, має розглядатися у аспекті 

оцінки пропорційності втручання. Як зазначає І.В. Гловюк в аспекті 

пропорційності обшуку, належність означає, що може бути досягнута мета 

обшуку, що полягає у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення 

кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального 
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правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також 

встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, і проявляється у оцінці 

того, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового 

розслідування, та того, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і 

документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також 

відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи, а не в іншому місці. Необхідність обшуку 

полягає в тому, що у конкретному кримінальному провадженні при розгляді 

клопотання слід довести, що за встановлених обставин обшук є найбільш 

доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, 

які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним 

втручанню в особисте і сімейне життя особи. Клопотання має містити 

обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть 

у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у 

добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей за 

ч. 2 ст. 93 КПК, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК, а 

доступ до осіб, яких планується відшукати, за допомогою інших слідчих дій, 

передбачених КПК (п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК у редакції від 03.10.2017 р.) [19, с. 22-

23]. Врахування «розумності» щодо обшуку детально не прописано у КПК, але її 

можна розглядати у тому сенсі, що в ухвалі слідчого судді мають бути вказані 

речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, тобто ухвала 

не має містити невизначене коло об’єктів, необхідна конкретизація меж обшуку; 

крім того, має бути врахована тяжкість вчиненого кримінального 

правопорушення і чи є за встановлених обставин обшук заходом, пропорційним 

втручанню в особисте і сімейне життя особи [19, с. 25]. Тобто обставина, 

передбачена п. 5, має розглядатися в аспекті необхідності втручання. І лише 

після перевірки необхідності втручання може розглядатися питання стосовно 

того, чи мають відшукувані речі і документи мають значення для досудового 
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розслідування та те, чи відомості, які містяться у відшукуваних речах і 

документах, можуть бути доказами під час судового розгляду. 

Частина 3 ст. 233 КПК України містить формулювання: «перевіряючи, крім 

іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого 

володіння особи без ухвали слідчого судді». Проте воно з урахуванням 

трансформацій ст. 234 КПК України видається недостатнім, адже не враховує 

різницю у локальних предметах доказування по ст. 234 КПК України та ст. 233 

КПК України.  

Тому у силу специфіки клопотання про проведення обшуку у порядку ст. 

233 КПК України локальний предмет доказування має бути триелементним:  у 

межах першого елементу мають перевірятися відповідність клопотання вимогам 

КПК України у частині п. 1, 2, 3, 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, а також те, що 

відшукувані речі, документи або особи знаходилися у зазначеному в клопотанні 

житлі чи іншому володінні особи;  у межах другого елементу мають перевірятися 

необхідність втручання (наявність невідкладних випадків; відсутність 

добровільної згоди;  те, що за встановлених обставин проникнення до житла чи 

іншого володіння особи було єдино можливим ефективним способом врятування 

життя людей, врятування майна, затримання осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину);  у межах третього елементу мають перевірятися зв'язок відшуканих 

речей, документів, іншого майна або осіб із вчиненим кримінальним 

правопорушенням (тобто те, що відшукувані речі і документи мають значення 

для досудового розслідування; а відомості, які містяться у відшукуваних речах і 

документах, можуть бути доказами під час судового розгляду). Для задоволення 

клопотання ці елементи мають бути кумулятивними. Невстановлення 

попереднього елементу виключає можливість подальшого встановлення 

наступних елементів. 

Розгляд та вирішення слідчим суддею клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи здійснюється у межах його кримінально-процесуальної 

функції - забезпечення законності та обґрунтованості обмеження прав і законних 
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свобод учасників кримінального провадження та інших осіб (проявляється у 

дозвільних повноваженнях та повноваженнях щодо забезпечення законності та 

обґрунтованості застосування заходів кримінально-процесуального примусу) 

[24, с. 252]. 

Враховуючи, що норми КПК України не містять спеціальних норм щодо 

порядку розгляду та вирішення клопотання про огляд, та відсильну норму ч. 2 

ст. 237 КПК України, натепер порядок розгляду такого клопотання є аналогічним 

клопотанню про обшук житла чи іншого володіння особи. Клопотання 

розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. 

При цьому КПК України не конкретизує, у яких випадках має забезпечуватися 

участь слідчого, у яких – прокурора, і чи допустима участь обох цих суб’єктів. 

Це питання може мати принципове значення при зверненні з клопотанням у 

порядку ч. 3 ст. 214 КПК України, адже у цій ситуації прокурор не може бути 

учасником розгляду клопотання.  

Режим розгляду клопотання (відкрите або закрите судове засідання) у КПК 

не уточнено, хоча у літературі стосовно обшуку обґрунтовано зверталася увага 

на необхідність закритого судового засідання [24, с. 603; 118, с. 128]. Вважаємо, 

ці правила слід поширити і на розгляд та вирішення клопотання про огляд житла 

чи іншого володіння особи. При розгляді клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється  фіксування за допомогою технічних засобів 

кримінального провадження, яке є обов’язковим.  

КПК України не містить спеціальних норм щодо локального предмета 

доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотання про огляд 

житла чи іншого володіння особи. З урахуванням положень ч. 5 ст. 234, ст. 237 

КПК України, можливо запропонувати доктринальну модель локального 

предмета доказування при розгляді та вирішенні слідчим суддею клопотання про 

огляд житла чи іншого володіння особи. Відповідно, до обставин локального 

предмета доказування відносяться: факт вчинення кримінального 

правопорушення; можливість в результаті проведення огляду у житлі чи іншому 
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володінні особи виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; значення цих відомостей для кримінального 

провадження; можливість отримання цих відомостей внаслідок проведення 

огляду у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. 

При цьому, враховуючи специфіку огляду як слідчої (розшукової) дії, для 

його проведення факт вчинення кримінального правопорушення, зокрема, у 

відпадку огляду як невідкладної та  первинної слідчої (розшукової) дії, може 

бути встановлений із застосуванням стандарту доказування «ймовірне 

припущення», який характерний, як вказується у літературі, для початку 

досудового розслідування [8, с. 106]. Як слушно зазначають А.А. Павлишин та 

Х.Р. Слюсарчук, саме «обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення», а не «обставини, що свідчать про вчинення 

кримінального правопорушення» є підставою для початку досудового 

розслідування. Оскільки саме «обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення» відповідають стандарту доказування 

«ймовірне припущення». Для досягнення рівня переконаності, необхідного для 

прийняття відповідного рішення у кримінальному провадженні згідно стандарту 

доказування «ймовірне припущення», достатньо, щоб такі обставини лише «на 

перший погляд», «за зовнішніми ознаками» свідчили про вчинення 

кримінального правопорушення. Тому законодавець «свідомо» не зазначив про 

те, що для початку досудового розслідування необхідно встановити «обставини, 

що свідчать про вчинення кримінального правопорушення», оскільки такі 

обставини забезпечують досягнення вищого рівня переконаності для прийняття 

необхідного рішення у кримінальному провадженні [83, с. 94]. 

Тягар доказування обставин локального предмета доказування, виходячи з 

положень ч. 5 ст. 234 КПК України, покладається на слідчого, прокурора, який 

звернувся з клопотанням. Ґрунтуючись на визначенні тягаря доказування 

стосовно клопотання про обшук, тягар доказування при розгляді клопотання про 

огляд житла чи іншого володіння особи можна визначити як правило, згідно 
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якого слідчий, прокурор обґрунтовують належними, допустимими та 

достовірними доказами, сукупність яких є достатньою для прийняття 

процесуального рішення, необхідність, доцільність та ефективність проведення 

запланованого обшуку. Про розподіл тягаря доказування у даному випадку йтися 

не може, адже інші учасники кримінального провадження не беруть участі у 

розгляді клопотання. Обов’язок доказування покладається у даному випадку на 

слідчого суддю. 

Отже, пропонуємо доповнити статтю 237 КПК України частинами 2-1, 2-

2 наступного змісту: 

«2-1. Клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи розглядається 

у суді в день його надходження за участю слідчого та / або прокурора у 

закритому судовому засіданні. 

2-2. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх 

підстав вважати, що: 

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 

2) в результаті проведення огляду у житлі чи іншому володінні особи 

можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; 

3)  ці відомості мають значення для кримінального провадження; 

4) відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 

можуть бути отримані внаслідок проведення огляду у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи». 

Клопотання стосовно слідчого експерименту в житлі чи іншому 

володінні особи розглядається в порядку, передбаченому КПК України, для 

розгляду клопотань про проведення обшуку в житлі чи іншому володінні особи.  

Виходячи з положень ст. 234 КПК України, перелік учасників розгляду 

клопотання обмежується слідчим, прокурором. Проте можна навести приклад, 
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коли у розгляді брали участь і інші особи:  представник потерпілої ОСОБА_2, 

потерпіла ОСОБА_3, думка яких була заслухана та які підтримали клопотання 

[141]. Якщо для клопотання про обшук таке обмеження є логічним, враховуючи 

специфіку цієї слідчої (розшукової) дії, то для слідчого експерименту 

незмагальний порядок розгляду клопотання виправданий лише, якщо слідчий 

експеримент має невідкладний характер, зокрема, при ризику знищення або 

спотворення обстановки, яка може мати значення для відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 

випробувань. В інших випадках такої потреби немає, у зв'язку з чим слід 

передбачити можливість участі у розгляді клопотання осіб, чиї права та законні 

інтереси можуть бути обмежені або порушені.  

У КПК України не встановлено режим розгляду такого клопотання, хоча 

для розгляду клопотання про обшук обґрунтовано необхідність закритого 

судового засідання [24, с. 603; 118, с. 128]. На практиці є випадки відкритого 

судового засідання [145; 185] та відсутність вказання, відкрите чи закрите 

засідання [146; 240]. Вважаємо, що закритий розгляд має бути застосований у 

випадках, прямо передбачених ч. 2 ст. 27 КПК України, а в інших випадках, якщо 

специфіка ситуації досудового розслідування це дозволяє, то клопотання має 

розглядатися у відкритому судовому засіданні.  

Під час розгляду клопотання про проведення слідчого експерименту в 

житлі чи іншому володінні особи здійснюється фіксування за допомогою 

технічних засобів кримінального провадження, яке є обов’язковим. 

КПК України не містить спеціальних норм щодо локального предмета 

доказування під час розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання про 

проведення слідчого експерименту в житлі та іншому володінні особи. З 

урахуванням положень ст. 223, 240 КПК України, можна запропонувати 

доктринальну модель локального предмета доказування під час розгляду та 

вирішення слідчим суддею клопотання про проведення слідчого експерименту в 

житлі та іншому володінні особи.  



132 
 

Відповідно, до обставин локального предмета доказування відносяться: 

факт вчинення кримінального правопорушення; можливість у результаті 

проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи здійснити 

перевірку і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення 

обставин кримінального правопорушення; значення цих відомостей для 

кримінального провадження; можливість отримання цих відомостей внаслідок 

проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи; 

можливість відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення 

необхідних дослідів чи випробувань. З урахуванням вищевикладеного стосовно 

мотивування клопотання слідчого, підтвердження відсутності згоди не може 

бути обов’язковим елементом локального предмета доказування.  

Тягар доказування цих обставин покладається на слідчого, прокурора, 

який звернувся з клопотанням. Тобто тягар доказування під час розгляду 

клопотання можна визначити як правило, згідно з яким слідчий, прокурор 

обґрунтовують належними, допустимими та достовірними доказами, сукупність 

яких є достатньою для прийняття процесуального рішення, необхідність, 

доцільність та ефективність проведення запланованого слідчого експерименту. 

Обов’язок доказування покладається в цьому випадку на слідчого суддю, який, 

як доведено в літературі, є суб’єктом доказування в стадії досудового 

розслідування [21].  

Слідчий має певні повноваження при розгляді слідчим суддею 

клопотання сторони захисту у порядку ст. 244 КПК України. Проте 

нормативна регламентація можливості реалізації таких повноважень не є 

досконалою. Адже згідно ч. 3 ст. 244 КПК, участь у розгляді клопотання сторони 

захисту для слідчого чомусь не згадується, хоча слідчий може додатково 

пояснити, чи була взагалі відмова у залученні експерта, її підстави, можливо, 

передчасність заявленого клопотання сторони захисту. Формально його участь у 

ч. 3 ст. 244 КПК України не передбачена. Хоча законодавець суперечить сам собі, 

вказуючи на «учасників розгляду» у ч. 5 цієї ж статті. Саме тому у доктрині вже 
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були слушні пропозиції про повідомлення слідчого, прокурора в усіх випадках 

[7, с. 136; 256, с. 96] та у випадку, коли   сторона захисту обґрунтовує клопотання 

тим, що на вирішення залученого стороною обвинувачення експерта були 

поставлені запитання, які не дозволяють надати повний та належний висновок з 

питань, для з’ясування яких необхідне проведення експертизи, або існують 

достатні підстави вважати, що залучений стороною обвинувачення експерт 

внаслідок відсутності в нього необхідних знань, упередженості чи з інших 

причин надасть або надав неповний чи неправильний висновок [20, с. 26]. Як 

видається, виходячи із засади змагальності та того, що присутність слідчого ніяк 

негативно не вплине на інтереси захисту стосовно залучення експерта, слідчий 

та прокурор мають бути обов’язково повідомлені про розгляд такого клопотання 

та отримати копію клопотання та додатків, при тому, що їх неявка за будь-яких 

причин не може перешкоджати розгляду клопотання. Тим більше, що на 

практиці слідчий, прокурор беруть участь у розгляді клопотань [152; 179].  

Виходячи з положень ч. 1 ст. 244 КПК України, слідчий суддя має 

встановити такі обставини, які являють собою локальний предмет доказування: 

«1) необхідність залучення експерта для вирішення питань, що мають істотне 

значення для кримінального провадження; 2) відмова сторони обвинувачення в 

клопотанні стороні захисту про залучення експерта / на вирішення залученого 

стороною обвинувачення експерта були поставлені запитання, що не дозволяють 

надати повний та належний висновок з питань, для з’ясування яких необхідне 

проведення експертизи, або існують достатні підстави вважати, що залучений 

стороною обвинувачення експерт внаслідок відсутності в нього необхідних 

знань, упередженості чи з інших причин надасть або надав неповний чи 

неправильний висновок; 3) неможливість для сторони захисту залучити експерта 

самостійно через відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин» [20, с. 24]. 

В Узагальненні ВССУ слушно звернено увагу на те, що системний аналіз норм, 

закріплених в абзаці другому ч. 2 та п. 2 ч. 6 ст. 244 КПК, дає підстави для 

висновку про те, що, розглядаючи клопотання сторони захисту про залучення 
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експерта, слідчий суддя має оцінювати сукупність обставин, визначених і              

п. 1, і п. 2 ч. 6 ст. 244 КПК. Відсутність хоча б однієї із зазначених обставин є 

підставою для відмови в задоволенні клопотання [10]. 

Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням 

учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи 

дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання (ч. 

5 ст. 244 КПК України). Зважаючи на формулювання «свідка», у такому режимі 

заслухати пояснення слідчого слідчий суддя не може. Проте, в аспекті 

дослідження матеріалів, що мають значення для вирішення клопотання, 

практика слідчих суддів демонструє, що є випадки витребування матеріалів 

кримінальних проваджень для розгляду клопотань [175]. У таких випадках, хоча 

повноваження щодо витребування для слідчого судді прямо не передбачено у 

КПК України, завдяки формулюванням ч. 5 ст. 244 КПК України у слідчого 

виникає обов’язок надати відповідні матеріали слідчому судді. Разом з тим, 

зважаючи на те, що передання оригіналів матеріалів може ускладнити рух 

кримінального провадження, є потреба прописати у КПК України, що 

передаються копії, засвідчені належним чином.  

У межах ст. 509 КПК України слідчий натепер не має повноважень при 

розгляді слідчим суддею клопотання, оскільки обґрунтованість клопотання  

підтримує прокурор, як це передбачено для запобіжних заходів. Разом з тим, на 

практиці і слідчі беруть участь у розгляді таких клопотань [165; 200; 207], хоча і 

не в усіх випадках, що зумовлено, без сумніву, обмеженнями, встановленими ст. 

509 КПК України. Такий практичний підхід є зрозумілим та очікуваним, 

зважаючи на те, що саме слідчий здійснює досудове розслідування і найкраще 

може обґрунтувати наявність підстав для проведення стаціонарної психіатричної 

експертизи.  

Відповідно, як слушно пропонується у доктрині, слід, «по-перше, 

передбачити у КПК України те, що слідчий може бути уповноважений 

прокурором брати участь у засіданні разом із прокурором; у такому випадку 
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слідчий має ті ж повноваження у судовому засіданні, що й прокурор» [38, с. 292]. 

Проте допоки такі зміни не прийнято, для вирішення питання, пов’язаного саме 

з експертизою, пропонуємо внести зміни саме до ст. 509 КПК України, виклавши 

речення друге ч. 2 у такій редакції: «Питання про направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під 

час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони 

кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду 

клопотань щодо обрання запобіжного заходу із забезпеченням участі слідчого, 

дізнавача, а під час судового провадження - ухвалою суду». 

При розгляді та вирішенні клопотання слідчий суддя має встановити 

обставини, які відносяться до локального предмета доказування. Аналіз ст. 509 

КПК України показує, що він є двоблоковим: 1) блок, який торкається аналізу 

стану психічного здоров’я особи; 2) блок, який торкається потреби в ізоляції 

особи для здійснення тривалого спостереження та дослідження особи. Останній 

блок, зважаючи на відсильну норму ст. 509 КПК до порядку розгляду клопотань 

щодо обрання запобіжного заходу, має враховувати і положення ст. 132, 176  

КПК України. 

Як зазначено в узагальненні ВССУ, результати аналізу судової практики 

свідчать про те, що задоволення клопотань про направлення особи до медичного 

закладу для проведення стаціонарної психіатричної експертизи зумовлюється 

таким: 1) висновок первинної амбулаторної судово-психіатричної експертизи; 2) 

наявність у матеріалах провадження двох протилежних за змістом актів 

стаціонарної судово-психіатричної експертизи; 3) наявність доказів щодо 

неодноразового перебування підозрюваного на стаціонарному лікуванні у 

психоневрологічному центрі до початку досудового розслідування. Вирішуючи 

питання про направлення особи до медичного закладу для проведення 

стаціонарної психіатричної експертизи, слідчий суддя має керуватись висновком 

амбулаторної експертизи про необхідність здійснення тривалого спостереження 
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та дослідження особи; 4) перебування підозрюваного під наглядом у лікаря-

психіатра [10]. 

У доктрині та практиці слушно звертається увага на ще одну проблему: 

«дії  слідчого  судді  в  разі  неявки  для  розгляду клопотання про направлення 

особи до медичного  закладу  для  проведення  психіатричної  експертизи особи, 

стосовно якої воно внесене» [26, с. 528]. Як видається, у даному випадку це 

клопотання має бути вручене захиснику із письмовим поясненням у клопотанні, 

чому воно не може бути вручене особі. 

Отримання зразків для експертизи. Частина 3 ст. 245 КПК України 

передбачає, що у разі відмови особи добровільно надати біологічні зразки 

слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, що 

розглядається в порядку, передбаченому статтями 160-166 цього Кодексу, має 

право дозволити слідчому, прокурору (або зобов’язати їх, якщо клопотання було 

подано стороною захисту) здійснити відбирання біологічних зразків примусово. 

Проте ні ця стаття КПК України, ні інші не регламентують особливості розгляду 

та вирішення такого клопотання слідчим суддею. Слушно зазначає М.А. 

Макаров, що поданню стороною кримінального провадження слідчому судді 

клопотання про примусове відібрання біологічних зразків повинна передувати 

відмова особи у добровільному їх наданні. Цей факт має бути належним чином 

зафіксований. До вказаного клопотання потрібно додати процесуальний 

документ, у якому міститься пропозиція особі з боку слідчого, прокурора 

добровільно надати біологічні зразки, а також її відмова здійснити таку дію [63, 

с. 273].  

В аспекті біологічних зразків слід звернути увагу на те, що вони, як і інші 

зразки, поділяються на вільні, умовно-вільні та експериментальні [53, с. 485]. 

Проте, зважаючи на формулювання ч. 3 ст. 245 КПК України, і те, що звернення 

до слідчого судді з клопотанням є наслідком відмови добровільно надати 

біологічні зразки у порядку освідування, то реально йдеться про 

експериментальні біологічні зразки. Відповідно, таке відбирання буде пов’язане 
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із порушенням фізичної недоторканності людини, а у деяких випадках – 

анатомічної цілісності її організму. Тому це має здійснюватися у порядку, який 

буде пропорційним (співмірним) із повагою права особи на особисту 

недоторканність, не буде порушувати гарантії ст. 3 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, а межі застосовування примусу мають 

враховувати практику ЄСПЛ у справах «Salikhov v. Russia», «P.G. and J.H. v. the 

United Kingdom», «S. and Marper v. The United Kindgom», «Saunders v. the United 

Kingdom», «O'Halloran and Francis v. the United Kingdom», «Jalloh v. Germany». 

Це, у свою чергу, детермінує локальний предмет доказування та особливості 

розгляду клопотання.  

У літературі пропонується, щоб розгляд вищезазначеного клопотання 

відбувався за участю сторони кримінального провадження, яка подала 

клопотання, та особи, у якої планується здійснити примусове відібрання 

біологічних зразків. Неприбуття за судовим викликом особи, у якої планується 

здійснити примусове відібрання біологічних зразків, без поважних причин або 

неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду 

клопотання. Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання постановляє 

ухвалу про примусове відібрання біологічних зразків у особи для проведення 

експертизи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із 

клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що біологічні зразки 

належать конкретній фізичній особі та самі по собі або в сукупності з іншими 

доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у 

кримінальному провадженні. Відповідна ухвала повинна відповідати вимогам ст. 

164 КПК [97, с. 19-20]. 

Разом з тим, при застосуванні до цього клопотання статей 160-166 КПК 

України виникають додаткові питання. Вважаємо недоцільним реалізацію 

механізму, передбаченого ч. 2 ст. 163 КПК України, адже, зважаючи на 

специфіку зразків, складно собі уявити ситуацію, коли особа, навіть якщо 
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йдеться про підозрюваного, змінить або знищить ті об’єкти, які можуть бути 

експериментальними біологічними зразками.  

КПК України не вказує, як слідчий суддя має діяти у ситуації, коли слідчий 

не з’явився або просить розглянути клопотання за його відсутності, хоча і 

закріпляє загальне правило - слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю 

сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В узагальненні 

судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження [119] неявка без поважної 

причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про 

тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання 

поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як 

підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. В аспекті розглядуваного 

клопотання такий підхід слід повністю підтримати, оскільки без участі слідчого 

неможливо дослідити обставини стосовно механізму майбутньої медичної 

маніпуляції та переконатися у тому, що до особи не буде застосоване погане 

поводження у розумінні ст. 3 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод.  

Крім того, на практиці нерідкими є випадки, коли слідчий просить у заяві 

розглядати клопотання за його відсутності, і слідчі судді у такому режимі 

розглядають клопотання [183; 208; 222; 223], при цьому не  посилаючись на 

норму КПК України, яка б дозволяла це робити. Як видається, ст. 163 КПК 

України не надає слідчому судді такої можливості загалом, а у контексті 

біологічних зразків, розгляд клопотання без слідчого фактично унеможливлює 

дослідження обставин стосовно механізму майбутньої медичної маніпуляції та 

встановлення того, що до особи не буде застосоване погане поводження у 

розумінні ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі 

і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини 

неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Проте, зважаючи на те, 
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що слідчий суддя розглядатиме питання, пов’язане із порушенням фізичної 

недоторканності людини, а у більшості випадків – анатомічної цілісності її 

організму, то для забезпечення пропорційності втручання доцільно у разі першої 

неявки особи відкласти розгляд клопотання, повторивши судовий виклик особи, 

адже не виключена ситуація, коли особа може мати проблеми зі здоров’ям, які 

ускладнять виконання ухвали слідчого судді або особа  потребуватиме особливої 

процедури цієї медичної маніпуляції.  

При визначенні локального предмета доказування слід виходити 

насамперед з ч. 4 ст. 132 КПК України. Зважаючи на інтрузивність процесуальної 

дії з відбирання зразків, правомірність втручання має бути проаналізована за 

алгоритмом трискладового тесту [детальніше див.: 19], де необхідність 

втручання якраз нормативно і виражена у формулюванні необхідності оцінки без 

застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і 

документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для 

встановлення обставин у кримінальному провадженні (хоча у даному випадку 

слід врахувати, що зразки не є джерелами доказів у кримінальному провадженні, 

а джерелом доказів є висновок експерта). Крім того, як складова необхідності 

втручання  має бути доведена неможливість без зразків, про які йдеться у 

клопотанні, провести відповідну експертизу. Належність втручання 

проявляється у можливості за допомогою зразків провести експертизу. 

Розумність проявляється у визначенні, чи обумовлене обставинами 

кримінального провадження таке втручання у право людини на особисту 

недоторканність, зважаючи і на вимоги ст. 3 Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод.  

Положення ж ч. 5 ст. 163 КПК України не є релевантними для визначення 

локального предмета доказування при розгляді слідчим суддею клопотання 

слідчого про відбирання біологічних зразків примусово. Натомість, зважаючи на 

специфіку клопотання, крім обставин, передбачених ч. 3 та 4 ст. 132 КПК 

України, необхідно встановити: зразки, які планується отримати, їх 
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характеристики, обсяг; правильність визначення слідчим особи, у якої 

відбиратимуться біологічні зразки; чи залучено експерта для проведення 

експертизи, і для вирішення яких питань необхідно отримати зразки; 

неможливість вирішення цих питань без отримання зразків; відмову особи від 

надання зразків добровільно.  

З урахуванням цих обставин, постає питання стосовно режиму розгляду 

клопотання. КПК України не містить спеціальних вимог стосовно цього, але у 

листі ВССУ щодо окремих питань здійснення слідчим суддею суду першої 

інстанції судового контролю в кримінальному провадженні від 16.06.2016 [57] 

відзначено, що з огляду на характер заходів забезпечення кримінального 

провадження, мету їх застосування, з урахуванням імперативної вимоги 

процесуального закону щодо недопустимості розголошення відомостей 

досудового розслідування (ст. 222 КПК) слідчі судді, за наявності клопотання 

слідчого/прокурора, розглядають клопотання про застосування заходів 

забезпечення в закритому судовому засіданні, на якому може бути присутнім 

лише визначене процесуальним законом коло осіб. Зважаючи на те, що можуть 

досліджуватися обставини, пов’язані із станом здоров’я особи, у якої планується 

відбирання біологічних зразків, слідчий має заявляти відповідне клопотання, 

керуючись п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України, оскільки ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу 

України [258] передбачає, що фізична особа має право на таємницю про стан 

свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про 

відомості, одержані при її медичному обстеженні. 

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора [27; 

68; 71; 72; 77]. 
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3.2. Ухвали слідчого судді за підсумками розгляду клопотання про 

проведення слідчих (розшукових) дій та доручення їх виконання  

 

3.2.1. Ухвала слідчого судді за підсумками розгляду клопотання про проведення 

слідчих (розшукових) дій  

 

КПК України не містить стандартизованих вимог до ухвал слідчих суддів 

щодо проведення слідчих (розшукових) дій, і відповідні вимоги викладено 

окремо (наприклад, ст. 235 КПК України) або відсильно (наприклад, ст. 237, 240 

КПК України), або взагалі не викладено (ст. 225 КПК України).  

Стаття 225 КПК України, не регламентуючи порядок розгляду та 

вирішення клопотання, не містить і вимог до ухвали слідчого судді, проте ця 

ухвала має відповідати загальним вимогам до судових рішень. Отже, ухвала має 

складатися з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. Вступна частина 

має містити відомості про:  дату і місце її постановлення; назви суду, прізвище 

та ініціали слідчого судді, секретаря судового засідання; посаду, прізвище та 

ініціали особи, яка звернулася із клопотанням; номер кримінального 

провадження, кваліфікацію діяння, суть клопотання; відомості про осіб, які 

беруть участь у розгляді клопотання. Мотивувальна частина має містити зміст 

клопотання, його основні доводи, доводи, які викладені учасниками при розгляді 

клопотання, оцінку цих доводів, норми КПК України, якими керується слідчий 

суддя, мотивування наявності / відсутності підстав для задоволення клопотання. 

При цьому слідчий суддя має навести дані, з яких він робить висновок про 

наявність / відсутність підстав для допиту у порядку ст. 225 КПК України. 

Наприклад, слідчий суддя в ухвалі зазначив: «Разом з тим, з матеріалів 

клопотання не вбачаються обставини, що можуть унеможливити допит 

потерпілої ОСОБА_2 в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, 

а також, що існує небезпека для життя і здоров`я потерпілої, її тяжкої хвороби та 

не надано цьому доказів. Підозрюваний ОСОБА_1 на разі перебуває під вартою, 

тому ризик його впливу на потерпілу відсутній. Посилання слідчого на 
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можливість того, що судовий розгляд по зазначеному кримінальному 

провадженню може затягнутись на тривалий час, саме по собі не є підставою для 

проведення допиту потерпілої відповідно до положень ст. 225 КПК України» 

[228]. 

За результатами судової практики зроблено висновок, що слідчі судді 

відмовляли у задоволенні клопотань про допит свідка, потерпілого під час 

досудового розслідування у судовому засіданні з таких причин: у клопотанні не 

наведено обставин, які можна було б вважати винятковими випадками, що 

можуть унеможливити допит свідка у судовому засіданні або вплинути на 

повноту та достовірність показань; 2) відсутні докази наявності обставин, які 

унеможливлюють допит особи у суді або впливають на повноту та достовірність 

показань; 3) клопотання про допит свідка в судовому засіданні під час 

досудового розслідування подано після надходження до суду обвинувального 

акта в кримінальному провадженні; 4) клопотання про допит свідка у судовому 

засіданні під час досудового розслідування заявлено за відсутності відомостей 

про кримінальне правопорушення у Єдиний реєстр досудових розслідувань 

(ЄРДР) [10]. 

Є питання і до формулювання резолютивної частини ухвали слідчого 

судді. Є приклади, коли слідчі судді вказують на питання, по яких має 

проводитись допит [10]. І у доктрині [17, с. 277], і в узагальненні ВССУ [10] 

вказувалася помилковість такого підходу. Зважаючи на те, що допит 

здійснюється у порядку прямого та перехресного допиту, слідчий суддя не 

уповноважений вирішувати за сторону, які питання їй ставити, при тому, що в 

ході допиту завжди виникає потреба поставити додаткові, уточнюючі, 

контрольні питання. Отже, слідчий суддя має вказати у резолютивній частині 

ухвали, чи задоволено клопотання; якщо задоволено – яка особа, коли і де буде 

допитуватися; умови допиту (відеоконференція, заходи безпеки, виїзне засідання 

тощо); які особи підлягають виклику у судове засідання або повідомленню; 

відомості про те, що ухвала не підлягає оскарженню.  
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Є приклади, коли вказується: «Хід і результати процесуальних дій, 

проведених у режимі відеоконференції повинні фіксуватися за допомогою 

технічних засобів відеозапису» [154], але, зважаючи на те, що це норма закону, 

то потреби вказувати це в резолютивній частині ухвали немає.  

В деяких ухвалах вказується на те, кому мають бути передані журнал 

судового засідання, аудіо- та відеозапис допиту: сторонам [154]; ініціатору 

допиту [204; 205]; прокурору [206]. Проте у доктрині слушно вказується, що 

вони мають передаватися саме ініціаторові допиту [29, с. 170-17159, с. 193; 266, 

с. 10]. Отже, у резолютивній частині ухвали має бути вказано про передання 

журналу та відеозапису саме особі, яка звернулася із клопотанням.  

С.І. Смик пропонує законодавчо визначити строк дії ухвали про 

проведення допиту свідка, потерпілого на стадії досудового розслідування в 

судовому засіданні протягом одного місяця [105, с. 19]. Проте, враховуючи те, 

що сам слідчий суддя вирішує, на коли викликати учасників, така пропозиція 

видається зайвою, особливо враховуючи те, що слідчий може вказати у 

клопотанні, у який період часу він просить викликати учасників допиту.  

У відповідності до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про 

дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати 

загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також 

містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного 

місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав 

клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється 

ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого 

володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло 

чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) 

речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Загальні 

вимоги до судових рішень полягають у тому, що судове рішення повинно бути 

законним, обґрунтованим і вмотивованим (ч. 1 ст. 370 КПК України). Разом з 

тим, як видно, чітких вимог до мотивування ухвали, на відміну від вимог до 
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мотивування клопотання, немає, бо положення ч. 2 ст. 235 КПК України скоріше 

індивідуалізують місце обшуку, його приналежність, предмет пошуку, а не 

формалізують вимоги до мотивування цього рішення. Як слушно вказується у 

доктрині, з аналізу ст. 235 КПК випливає, що закон не вимагає зазначати в ухвалі 

слідчого судді про дозвіл на обшук обґрунтування неможливості отримати 

слідчим (прокурором) у добровільному порядку речей, документів шляхом 

витребування або за допомогою інших слідчих дій. Так само закон не вимагає, 

на жаль, обґрунтування в ухвалі слідчого судді досить прогресивної вимоги КПК 

про те, що за встановлених слідчим суддею обставин «обшук є найбільш 

доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, 

які мають значення для досудового розслідування, а також установлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним 

втручанню в особисте й сімейне життя особи» (п. 5 ч. 5 ст. 234 КПК). Як 

убачається, останнє положення є більш вдало сформульованим і більш 

прийнятним для обґрунтування в клопотанні слідчого (прокурора), аніж те, що 

зазначене в п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК. Однак жодне з них не вказується в ухвалі 

слідчого судді [84, с. 199-200].  

Проте на практиці аналіз ухвал слідчих суддів показує, що викладається 

доведеність обґрунтованої підозри, дані про знаходження речей, документів, 

осіб, задля виявлення яких проводиться обшук, їхній зв’язок із вчиненим 

кримінальним правопорушенням. Не завжди зазначаються детальні відомості, з 

яких слідчий суддя зробив висновок про доведеність обґрунтованої підозри, 

можливе місцезнаходження речей, документів, осіб, але відповідні дані, як 

правило, зазначаються. Наприклад, в ухвалі зазначено: « Слідчий довів наявність 

достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення 

обшуку. Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального 

правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 

застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби 

досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і 
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свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Завдання, для виконання 

якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.  Згідно 

повідомлення спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області № 14/3-2934 від 

26 листопада 2015 року ОСОБА_4 переховується за місцем проживання 

ОСОБА_9 у квартирах №№ АДРЕСА_1. Згідно довідки ОКП «Бюро технічної 

інвентаризації та експертної оцінки» № 4547 від 26 листопада 2015 року, 

АДРЕСА_1, зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_10.» [155] 

Отже, з урахуванням локального предмета доказування, проаналізованого 

у підрозділі 3.1., оновлених вимог до клопотання, положень ч. 5 ст. 234 КПК 

України, очевидно, що потребують удосконалення вимоги до змісту ухвали 

слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи. Зокрема, 

вони мають враховувати вимоги, передбачені натепер ч. 5 ст. 234 КПК України.  

Крім того, є проблеми і у формулюванні резолютивних частин ухвал. Адже 

п. 6 ч. 2 ст. 236 КПК України вказує на «речі, документи або осіб, для виявлення 

яких проводиться обшук». Про вилучення не йдеться, проте в клопотаннях таке 

прохання нерідко формулюється, є і приклади ухвал, де слідчі судді надавали 

дозволи на вилучення [133; 134; 156; 157; 189; 226; 243]; є дозволи на проведення 

обшуку без формулювань щодо виявлення та вилучення [158]. Є випадки і відмов 

у вилученні речей і документів. Cуддя ВАКС В. Михайленко звернула увагу на 

те, що «при вирішенні питання про дозвіл на обшук, слідчий суддя надає дозвіл 

лише на виявлення (відшукання) речей і документів, що можуть мати значення 

для кримінального провадження. Безпосереднє рішення про їх вилучення 

приймається слідчим або прокурором, що проводить відповідну слідчу дію» [67]. 

Наприклад, в ухвалі слідчого судді зазначено: «Клопотання про надання дозволу 

на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки 

з огляду на викладені у ч.1 ст. 234 КПК України виходить за межі компетенції 

слідчого судді при вирішенні питання про надання дозволу на обшук. Разом з 

тим, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має 

право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати 
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плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого 

володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і 

вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для 

кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають 

вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано 

дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не 

відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово 

вилученим майном. Отже про необхідність вилучення відшуканих речей під час 

обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не 

слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук» [150]. 

Таке тлумачення є релевантним змісту п. 6 ч. 2 ст. 236 КПК України, проте 

породжує питання стосовно відповідності практиці ЄСПЛ щодо обшуків. У 

рішенні ЄСПЛ «Багієва проти України» (заява № 41085/05) зазначено, що при 

встановленні обсягу запропонованого обшуку, національний суд посилався на 

таке формулювання як «підроблені документи», а також «засоби та знаряддя для 

підроблення документів». Суд не вказав жодних деталей, навіть незважаючи на 

те, що міг це зробити з огляду на предмет доказування кримінального 

провадження, що стосувався документів, які належали колишньому чоловіку 

заявниці або були пов’язані з ним, а також стверджуваного підроблення 

документів. Слід також зауважити, що Суд раніше вже піддавав критиці 

розпливчастість та надмірну узагальненість формулювань в постановах про 

дозвіл на обшук, надаючи органу влади, який проводив обшук, нічим не 

обґрунтовану свободу розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку. 

Подібним чином, зважаючи на узагальнені формулювання в постанові про дозвіл 

на обшуку цій справі, Суд не вважає, що попередній судовий дозвіл на обшук 

став належною гарантією проти можливого зловживання владою під час його 

проведення [99]. 
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У рішенні «Войкін та інші проти України» (заява № 47889/08) ЄСПЛ 

зазначив, що обшуки помешкань третьої та четвертої заявниць проводилися на 

підставі постанов Калінінського районного суду, а отже були предметом 

судового контролю. Проте сам цей факт не обов’язково становитиме достатню 

гарантію проти зловживань. При встановленні обсягу запропонованого обшуку 

помешкання третьої та четвертої заявниць, національний суд посилався на 

незазначені «предмети та документи, які можуть мати значення для 

встановлення істини» у розслідуванні кримінальної справи щодо третьої особи 

(першого заявника). Слід підкреслити, що обидві відповідні постанови від 11 та 

13 вересня 2008 року мали ідентичне обґрунтування. У них зазначалося, що 

відповідна кримінальна справа була пов’язана з підозрою у вчиненні першим 

заявником у січні 2008 року (тобто за вісім місяців до того) підробки протоколу 

щодо епізоду несанкціонованої вуличної торгівлі приватною особою. Суд не 

навів жодних деталей щодо предметів або документів, які необхідно було 

шукати, хоча він міг це зробити з огляду на обмежений обсяг кримінальної 

справи. Суд раніше вже неодноразово піддавав критиці розпливчастість та 

надмірну узагальненість формулювань у постановах про дозвіл на проведення 

обшуку, які надавали органу влади, що його проводив, необґрунтовану свободу 

розсуду при встановленні необхідного обсягу обшуку. Аналогічно з огляду на 

загальні формулювання двох постанов про дозвіл на проведення обшуків у цій 

справі, Суд не вважає, що попередній судовий дозвіл на обшуки був належною 

гарантією проти можливих зловживань владою під час їх проведення [102]. 

Отже, для забезпечення відповідності ухвал слідчих суддів практиці 

ЄСПЛ, щоб уникнути  узагальненості формулювань, слідчим суддям слід 

обмежувати саме дозволи на виявлення (відшукання) речей, документів та осіб, 

для виявлення (відшукання) яких проводиться обшук. 

Для огляду житла чи іншого володіння особи КПК України не 

встановлює спеціальних вимог стосовно ухвали слідчого судді, проте містить 

формулювання, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно 
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з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого 

володіння особи (ч. 2 ст. 237 КПК України). Отже, з цього випливає, що до 

ухвали слідчого судді ставляться ті ж вимоги, що вказані у ст. 235 КПК України. 

Проте, як указувалося у підрозділі 3.1. та попередніх дослідженнях, до обставин 

локального предмета доказування відносяться: факт вчинення кримінального 

правопорушення; можливість в результаті проведення огляду у житлі чи іншому 

володінні особи виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; значення цих відомостей для кримінального 

провадження; можливість отримання цих відомостей внаслідок проведення 

огляду у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи [27]. Отже, 

ці обставини мають бути відображені в ухвалі слідчого судді, зокрема, у 

мотивувальній частині. Крім того, важливо, щоб з мотивувальної частини 

випливала реальна сутність дії, яка проводиться.  

Наведемо приклад із судової практики, який свідчить про помилкову оцінку 

специфіки обшуку та огляду житла чи іншого володіння особи, у зв’язку з чим 

було складено клопотання та надано дозвіл не на обшук, а на огляд іншого 

володіння особи. 31 липня 2014 року слідчий СВ Старокостянтинівського РВ 

УМВС України за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про 

проведення огляду зерноскладу фермерського господарства власник, що 

знаходиться в с. Миролюбне Старокостянтинівського району і належить 

ОСОБА_1, посилаючись на те, що ОСОБА_1 вчинив шахрайські дії щодо 

ПП Строй-Сервіс-999. Відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань 13 березня 2014 року за № 12014240220000161. Оскільки 

огляд житла та іншого володіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді, 

тому просить задовольнити дане клопотання. Заслухавши пояснення прокурора, 

дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що 

клопотання підлягає задоволенню з таких підстав. Відповідно до вимог ч.1-2, 

5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 

вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд 
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місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння 

особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для 

обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється 

вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального 

провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи 

підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які 

брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці 

здійснити неможливо або їх огляд пов’язаний з ускладненнями, вони тимчасово 

опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх 

остаточні огляд і опечатування. Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук 

проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Із доданих до клопотання 

матеріалів досудового слідства убачається, що голова фермерського 

господарства Власник ОСОБА_1 вчинив шахрайські дії щодо ПП Строй-Сервіс-

999. Оскільки є достатні підстави вважати, що голова фермерського 

господарства Власник ОСОБА_1 вчинив шахрайські дії щодо ПП Строй-Сервіс-

999, то подання про проведення огляду зерноскладу фермерського 

господарства Власник, що знаходиться в с. Миролюбне Старокостянтинівського 

району, слід задовольнити [238]. І хоча у змісті ухвали прямо не вказано, що ця 

дія проводиться для пошуку речей та документів, як пов’язані із вчиненням 

шахрайських дій, це спрямування випливає із викладених обставин, і тому у 

даному випадку мав би проводитись обшук, а не огляд зерноскладу.  

Отже, пропонуємо доповнити статтю 237 КПК України частинами  2-3, 

2-4 наступного змісту: 

«2-3. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених 

цим Кодексом, а також містити відомості про: 

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня 

постановлення ухвали; 
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2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи; 

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, які мають бути піддані огляду; 

5) особу, якій належить житло чи інше володіння. 

2-4. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.» 

На відміну від положень стосовно ухвали про дозвіл на проведення 

обшуку, КПК України не містить вимог стосовно ухвали слідчого судді 

стосовно слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи. 

Використовуючи аналогію закону, слід застосовувати ст. 235 КПК України, 

проте її зміст не відображає специфіку слідчого експерименту. Відповідно, в 

ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення слідчого експерименту у  житлі 

чи іншому володінні особи, з урахуванням специфіки слідчого експерименту, 

мають бути зазначені: 1) найменування кримінального провадження та його 

реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого було подане  клопотання; 3) 

правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) прокурор, 

слідчий, який подав клопотання; 5) підстави проведення слідчого експерименту 

у житлі чи іншому володінні особи; 6) положення закону, на підставі якого 

постановляється ухвала; 7) житло чи інше володіння особи, в яких дається дозвіл 

на проведення слідчого експерименту; 8) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 9) строк дії 

ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали. 

Відмітимо, що в ухвалах вказується строк виконання [170; 214; 248; 250] Разом з 

тим, враховуючи те, що специфіка слідчого експерименту пов’язана із 

відтворенням дій, обстановки, обставин певної події, проведення необхідних 

дослідів чи випробувань, може вимагати участі підозрюваного, потерпілого, 
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свідка, захисника, представника, спеціаліста, а їх явку не завжди можна 

забезпечити оперативно, то норму про строк дії ухвали, який не може 

перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, для слідчого 

експерименту у житлі чи іншому володінні особи вважаємо недоречною.  

Аналіз положень ст. 244 КПК України дозволяє визначити такі вимоги до 

змісту ухвали слідчого судді: 1) доручити проведення експертизи експертній 

установі, експерту або експертам; 2) до ухвали про доручення проведення 

експертизи включаються запитання, поставлені перед експертом особою, яка 

звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до 

ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним 

клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження 

або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в 

ухвалі; 3) можливість  у разі необхідності за клопотанням особи, яка звернулася 

з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків 

для експертизи; 4) вказівка, що висновок експерта, залученого слідчим суддею, 

надається особі, за клопотанням якої він залучений. Проте зміст ухвали слідчого 

судді цим не вичерпується. Вступна частина має містити відомості про:  дату і 

місце її постановлення; назву суду, прізвище та ініціали слідчого судді, секретаря 

судового засідання; прізвище та ініціали особи, яка звернулася із клопотанням; 

номер кримінального провадження, кваліфікацію діяння, суть клопотання; 

відомості про осіб, які беруть участь у розгляді клопотання. Мотивувальна 

частина має містити зміст клопотання, його основні доводи, доводи, які 

викладені учасниками при розгляді клопотання, оцінку цих доводів, норми КПК 

України, якими керується слідчий суддя, мотивування наявності / відсутності 

підстав для задоволення клопотання. При цьому слідчий суддя має навести дані, 

з яких він робить висновок про наявність / відсутність підстав для залучення 

експерта. Наприклад, слідчий суддя, відмовляючи у задоволенні клопотання, 

зазначив, що «за таких обставин, вислухавши думку захисника, дослідивши 

матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання 



152 
 

сторони захисту про призначення експертизи є передчасним та задоволенню не 

підлягає, оскільки не доведено яким чином вказане експерте дослідження буде 

сприяти повному, об`єктивному та не упередженому проведенню досудового 

розслідування, чи використано під час судового розгляду з метою підтвердження 

чи спростування події кримінального правопорушення, яким завдано особливо 

велику шкоду» [178]. 

 Слідчому судді важливо правильно встановити обставини, які входять до 

локального предмета доказування, для того, щоб не змішувати підстави для 

залучення експерта у порядку ст. 244 КПК України та підстави для скасування 

постанови слідчого, прокурора про відмову у залученні експерта у порядку ст. 

303 КПК України. Адже, як зазначено в узагальненні ВССУ, «відмінності між 

двома зазначеними кримінальними процесуальними інститутами полягають у 

такому: 1) із клопотанням про залучення експерта відповідно до ч. 1  ст. 244 КПК 

має право звернутись лише сторона захисту, тобто підозрюваний, законний 

представник та захисник підозрюваного, а зі скаргою на постанову слідчого про 

відмову в задоволенні клопотання про призначення експертизи має право 

звернутись як сторона захисту, так і потерпілий та його представник;  2) на 

відміну від звернення з клопотанням про залучення експерта, для звернення зі 

скаргою на постанову про відмову в задоволенні клопотання про призначення 

експертизи у ч. 1 ст. 304 КПК передбачено строк подання скарги; 3) крім 

встановлення обставин, які свідчать про істотне значення для кримінального 

провадження питань, про дослідження яких сторона подає клопотання, слідчий 

суддя під час розгляду клопотання про залучення експерта вивчає обставини, які 

вказують на неможливість самостійного залучення експерта, а під час розгляду 

скарги на постанову слідчого про відмову в задоволенні клопотання про 

призначення експертизи слідчий суддя досліджує законність та обґрунтованість 

відмови в задоволенні клопотання; 4) правовим наслідком звернення з 

клопотанням у порядку, передбаченому ст. 244 КПК, є постановлення слідчим 

суддею ухвали про призначення експертизи або відмову в її призначенні, а в разі 
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звернення у порядку, визначеному ст. 304 КПК, – постановлення ухвали про 

скасування постанови слідчого та зобов’язання слідчого призначити експертизу 

або про відмову у вчиненні вказаних дій [10]. Натомість, все ще є випадки, коли 

ці інститути не розмежовуються. Наприклад, слідчий суддя вказав в ухвалі: «під 

час розгляду клопотання слідчим суддею було встановлено, що підозрюваний 

ОСОБА_1 звернувся до слідчої СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській 

області з клопотанням про призначення додаткової дактилоскопічної експертизи 

з переліком питань, які необхідно поставити експерту, однак йому відмовлено у 

призначенні даної експертизи. Враховуючи, що для встановлення істини у справі 

та з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 

необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку про 

необхідність призначення по кримінальному провадженню дактилоскопічної 

експертизи, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити… Зобов`язати 

слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області призначити 

судову дактилоскопічну експертизу у кримінальному провадженні № 

12021210120000012 від 10.01.2021 року на розгляд якої поставити питання 

зазначені ОСОБА_1 у його клопотанні та надати експерту відбитки пальців, що 

вилучені з місця події» [193]. 

 У резолютивній частині ухвали має бути вказано: рішення про задоволення 

/ відмову у задоволенні клопотання; у разі задоволення клопотання – рішення 

про залучення експерта або експертів / визначення експертної установи для 

проведення експертизи і якої саме; запитання, поставлені перед експертом; 

попередження експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК 

України; строк для проведення експертизи; вказівка, що ухвала слідчого судді 

оскарженню не підлягає.  

 КПК України не містить спеціальних вимог до ухвали слідчого судді у 

порядку ч. 2 ст. 509 КПК України. Виходячи із положень ч. 2 ст. 509 КПК 

України, можна зробити попередній висновок, що така ухвала має відповідати 

вимогам, які ставляться до ухвал стосовно запобіжних заходів. Проте локальний 
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предмет доказування є різним, і тому застосування положень ст. 196 КПК 

України не буде повністю релевантним специфіці рішення про направлення 

особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи. Отже,  

вступна частина ухвали про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи має містити відомості про:  дату і місце її 

постановлення; назву суду, прізвище та ініціали слідчого судді, секретаря 

судового засідання; посаду, прізвище та ініціали особи, яка звернулася із 

клопотанням; дані особи, стосовно якої подано клопотання; номер 

кримінального провадження, кваліфікацію діяння, суть клопотання; відомості 

про осіб, які беруть участь у розгляді клопотання. Мотивувальна частина має 

містити зміст клопотання, його основні доводи, доводи, які викладені 

учасниками при розгляді клопотання, оцінку цих доводів, норми КПК України, 

якими керується слідчий суддя, мотивування наявності / відсутності підстав для 

задоволення клопотання. При цьому слідчий суддя має навести дані, з яких він 

робить висновок про наявність / відсутність підстав для направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи. Наприклад, 

слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання, вказавши: «Слідчий СВ 

Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_2   звернувся 

до слідчого судді з клопотанням про направлення особи до медичного закладу 

для проведення психіатричної експертизи. Однак, судом, під час розгляду 

клопотання встановлено, що слідчим  стаціонарна судово психіатрична 

експертиза  ОСОБА_3 не призначалася. В матеріалах клопотання відсутня 

відповідна постанова. Даний факт не заперечував в судовому засіданні прокурор. 

Враховуючи та приймаючи до уваги вищевикладені обставини,  слідчий суддя 

позбавлений можливості вирішити клопотання про направлення ОСОБА_3 до 

медичного закладу для проведення судово- психіатричної експертизи, тому 

приходить до висновку про відмову в його задоволенні» [180]. Задовольняючи 

клопотання, слідчий суддя вказав: «Згідно висновку судово-психіатричної 

експертизи № 301 від 09.11.2018 р., зробити висновок про психічний стан 

підозрюваного в амбулаторних умовах не виявляється можливим та він потребує 
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проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Ухвалою слідчого 

судді від 13.12.2018 р., вирішено питання про проведення комплексної 

стаціонарної судової психолого-психіатричної експертизи ОСОБА_2, 

проведення якої доручено експертам Херсонської обласної психіатричної 

лікарні» [195]. 

Є проблеми і у формулюванні резолютивної частини ухвали. Серед слідчих 

суддів немає єдиного підходу до зазначення в ухвалах строків, на які особу 

направлено до медичного закладу для проведення стаціонарної психіатричної 

експертизи. Наприклад, резолютивна частина ухвали слідчого судді 

Андрушівського районного суду Житомирської області від 01 серпня 2013 року 

щодо визначення строку, на який підозрюваного направлено для проведення 

стаціонарної судово-психіатричної експертизи сформульована як «направити І. 

у медичний заклад – Київський міський центр судово-психіатричної експертизи 

для проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи на строк не 

більше двох місяців. У деяких ухвалах слідчих суддів строки, на які 

підозрюваних направлено до медичного закладу для проведення стаціонарної 

судово-психіатричної експертизи, не зазначені взагалі. В ухвалі слідчого судді 

Старовижівського районного суду Волинської області від 25 червня 2013 року 

строк, на який підозрюваного Г. направлено на стаціонарну психіатричну 

експертизу визначено так: «направити підозрюваного Г. до Волинської обласної 

психіатричної лікарні на строк, необхідний для проведення стаціонарної 

психіатричної експертизи, але, не більше двох місяців». Проте відповідно до ч. 2 

ст. 509 КПК питання про направлення особи до медичного закладу для 

проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового 

розслідування в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань 

щодо обрання запобіжного заходу. Згідно із положеннями ч. 4 ст. 196 КПК 

слідчий суддя зобов’язаний визначити в ухвалі про обрання запобіжного заходу 

у вигляді тримання під вартою або домашнього арешту дату закінчення її дії у 

межах строку, передбаченого цим кодексом, а, отже, строк застосування цих 
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запобіжних заходів має бути чітко визначений. Частина 2 ст. 509 КПК 

встановлює, що строк, на який особа може бути направлена до відповідного 

медичного закладу, не може перевищувати двох місяців. Отже, у ч. 2 ст. 509 КПК 

встановлено лише верхню межу строку, на який особу може бути направлено для 

проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Керуючись 

викладеним, строк, на який особу направлено для проведення стаціонарної 

психіатричної експертизи має бути чітко визначений в ухвалі слідчого судді [10]. 

Тобто цей строк має містити конкретну вказівку на кількість днів, а не 

формулювання «не більше двох місяців».  

Зважаючи на положення ст. 245 КПК України, ухвала слідчого судді має 

відповідати вимогам ст. 164 КПК України. У випадку  відібрання зразків з речей 

і документів ці вимоги є релевантними, проте із уточненням, що йдеться про 

зразки, які  планується отримати, їх характеристики, обсяг, а не просто про речі 

і документи, а у разі потреби – мають бути вказані особливості надання цих 

зразків. 

 Проте, коли йдеться про біологічні зразки, то положення ст. 164 КПК 

України не є релевантними, зважаючи на обмеження права на особисту 

недоторканність, на повагу до людської гідності. Тому при прийнятті рішення за 

клопотанням у порядку ч. 3 ст. 245 КПК України слідчий суддя має урахувати 

практику ЄСПЛ стосовно меж примусу в аспекті порушення фізичної цілісності 

особи. Зокрема, у рішенні ЄСПЛ «Salikhov v. Russia» [101] ЄСПЛ, крім того, що 

нагадав застосовувані принципи справи «Jalloh v. Germany», указав, що:  «будь-

яке порушення особистої недоторканності з метою отримання доказів має бути 

предметом ретельного контролю, особливе значення мають  наступні фактори: 

ступінь примусового медичного втручання, необхідна для отримання доказів, 

ризики здоров’ю підозрюваного, спосіб проведення процедури та фізичний біль 

і психічні страждання, викликані проведенням процедури, ступінь медичного 

контролю та вплив на здоров’я підозрюваного. З урахуванням усіх обставин 

конкретної справи втручання не повинно досягати мінімального рівня суворості, 
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який підпадатиме до сфери дії статті 3 Конвенції» (п. 75). На жаль, ст. 245 КПК 

України таких принципів не враховує.  

У літературі слушно підкреслюється, що задля забезпечення безпеки особи 

при здійсненні примусового відбирання біологічних зразків для дослідження 

участь спеціаліста є обов’язковою. Відбирання біологічних зразків для 

дослідження повинно здійснюватися в умовах медичного закладу при 

дотриманні санітарних норм, що виключало б можливі шкідливі наслідки для 

здоров’я особи, у якої вони відбираються. З огляду на викладене, у разі не 

зазначення установи, в якій планується відбирання біологічних зразків для 

дослідження, слідчий суддя не може встановити безпечність проведення 

процедури та зменшити ризики для здоров’я підозрюваного. Відповідно, він має 

прийняти рішення про відмову у задоволенні клопотання. Вбачається за доцільне 

покласти на слідчого чи прокурора обов’язок зазначення в клопотанні установи, 

яка буде проводити відповідну маніпуляцію, а на слідчого суддю ‒ обов’язок 

зазначення в ухвалі установи, якій доручено її проведення [261, с. 142].  

Відповідно, слідчий суддя має встановити при розгляді клопотання: у яких 

умовах буде здійснено відбирання зразків (тобто слідчий має довести, що це 

будуть умови, пристосовані для медичного втручання, тобто медичний заклад, 

та відбирання буде здійснюватися особою, яка має медичну освіту та відповідну 

кваліфікацію); дослідити, чи може бути завдана  загроза здоров’ю особи (за 

умови, що учасниками розгляду надана така інформація);  дослідити, чи є у особи 

особливості стану здоров’я, що можуть вплинути на прийняття рішення про 

відбирання зразків та процедуру їх відбирання. 
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3.2.2. Доручення виконання ухвали слідчого судді за підсумками розгляду 

клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій 

 

Через примусовий характер обшуку, можливість вилучення майна у ході 

обшуку, особливого значення набуває належна правова процедура виконання 

ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, 

враховуючий також попередній характер діяльності слідчого судді у цьому 

випадку. Положення КПК України є доволі лаконічними у цьому питанні, адже 

зазначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи 

може бути виконана слідчим чи прокурором (ч. 1 ст. 236 КПК України). 

 КПК України, хоча і закріплює у ст. 235 КПК України деякі вимоги 

стосовно такої  ухвали слідчого судді, не містить положення про те, що в ухвалі 

має бути чітко зазначено, кому доручається проведення обшуку. Натомість, у ч. 

1 ст. 236 КПК України зазначено, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. У зв’язку 

з цим виникає ряд питань, які остаточного вирішення на практиці не знайшли.  

На практиці питання стосовно доручення виконання ухвали слідчого судді 

вирішується наступним чином: чітко вказується слідчий або група слідчих, яким 

доручається виконання [218; 230; 235]; вказуються слідчі слідчого управління 

без конкретизації [167]; слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню 

№; [163]; не вказується суб’єкт виконання [143; 153]; не вказується суб’єкт 

виконання, але зазначається, якому слідчому вручити копії ухвали [234]. 

Проблема полягає у тому, що у разі, якщо в ухвалі не вказано слідчого, 

прокурора, який її виконуватиме, це може породити конфліктну ситуації в ході 

обшуку, а потім – скарги на незаконність проведення обшуку через неможливість 

ідентифікації уповноваженої на його проведення особи, а надалі – клопотання 

про визнання отриманих у результаті обшуку доказів недопустимими.  
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Проте ККС ВС вказав, що «приписи ст. 235 КПК не зобов`язують слідчого 

суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, 

натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, 

який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов`язує 

слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - 

прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено 

здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК. Судовий контроль 

під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою 

забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При 

цьому, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до 

повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й 

інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з 

організації досудового розслідування. … визначення в ухвалі слідчого судді 

конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться 

поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, 

свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежуються в цій 

частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального 

провадження, який звернувся з клопотанням про проведення обшуку. 

Визначення конкретного прокурора або слідчого (їх групи) для проведення 

обшуку належить до законних повноважень прокурора (старшого прокурора, 

групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному 

кримінальному провадженні) або старшого слідчої групи (керівника органу 

досудового розслідування)» [88]. Разом з тим, вважаємо, що не може 

резолютивна частина ухвали слідчого судді не містити жодних відомостей про 

доручення виконання ухвали. КПК України не містить обмежень щодо кількості 

суб’єктів, які можуть бути уповноважені на виконання ухвали, тобто може бути 

зазначена уся група прокурорів та / або уся група слідчих. Для цього слід внести 

доповнення до ч. 2 ст. 235 КПК України, передбачивши п. 7: «7) прізвище, ім’я, 
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по батькові слідчого (слідчих), прокурора (прокурорів),  які уповноважені 

виконати ухвалу».  

Крім того, актуалізувалася ще одна проблема виконання ухвал слідчих 

суддів стосовно проведення обшуку, яка буде мати місце і надалі, особливо якщо 

слідчі судді не вказуватимуть в ухвалах суб’єкта виконання. Йдеться про 

можливість прокурора доручити виконання ухвали слідчому і форму реалізації 

такої можливості. Прокурор, згідно п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України, уповноважений 

доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у 

встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих 

(розшукових) дій, інших процесуальних дій; форма доручення не вказана. Проте, 

зважаючи на примусовий та конфліктний характер обшуку\ і розуміння того, що 

його результати однозначно мають перспективу бути оспореними, доречним є 

саме письмове доручення, у тому числі для того, щоб уникнути відповідних 

зауважень у протоколі з боку учасників обшуку та їх протидії проведенню 

обшуку. ККС ВС виходить з того, що «Вимог про реалізацію прокурором, що 

виконує повноваження прокурора в кримінальному провадженні, своїх 

обов`язків із забезпечення досудового розслідування виключно шляхом надання 

слідчому (який входить до складу групи слідчих, призначених з дотриманням 

вимог закону) письмових доручень на проведення обшуку, про обов`язкову 

участь прокурора в його проведенні, кримінальний процесуальний закон не 

містить, зокрема, не вимагає виключно письмової форми до організаційного 

забезпечення проведення обшуку й ст. 41 КПК» [88]. Проте, зважаючи на 

вищевикладене, аби попередити можливу протидію при проведенні обшуку, а 

також зважаючи на те, що прокурор планує провести обшук, доречною є саме 

письмова форма доручення, тим більше, що до нього можна внести не одне, а 

декілька прізвищ слідчих.  

Проблемою є також виконання ухвали та залучення для сприяння слідчому 

при виконанні ухвали працівників оперативних підрозділів. Наведемо два 

протилежні приклади з практики з цього питання різних слідчих суддів. Так, в 
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одній ухвалі слідчим суддею було зазначено: «Право на проведення обшуку 

надати … слідчому … або слідчим слідчої групи по кримінальному 

провадженню №32015040230000001 від 05 січня 2015 року, без можливості за їх 

дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам 

податкової поліції» [163]. В іншій ухвалі зазначено: «дозволити слідчому в 

особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил 

антитерористичної операції лейтенанту юстиції Мікуліну Денису 

Миколайовичу, з правом доручення її виконання в порядку ст.40 КПК України, 

провести обшук квартири» [192].  

Як видно, слідчі судді мають протилежні думки щодо можливості 

доручення виконання ухвали оперативним підрозділам. Разом з тим, якщо 

проаналізувати норми КПК України, немає жодної норми, яка б дозволяла 

слідчому судді доручати виконання ухвал саме оперативним підрозділам, таке 

повноваження є лише у прокурора, слідчого, дізнавача. Разом з тим, ККС ВС 

висловив позицію, що «участь оперативного співробітника під час проведення 

слідчим слідчої дії та виконання таким співробітником доручень слідчого не 

вказує на те, що ця дія проведена неуповноваженою особою, оскільки організація 

проведення слідчої дії, залучення її учасників, які необхідні слідчому для 

проведення такої дії і які, зокрема, допомагають слідчому провести слідчу дію, 

покладається на розсуд останнього, в межах його компетенції з урахуванням 

складності і обсягу слідчої дії» [96], чим фактично визнав, що таке залучення 

можливо.  

У постанові ККС ВС від 29 січня 2019 року було зазначено: як убачається 

з матеріалів кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Галицького 

районного суду міста Львова від 10 листопада 2016 року дозвіл  на проведення 

обшуку у квартирі АДРЕСА_1, було надано слідчому СВ Галицького відділу 

поліції ГУ НП у Львівській області Кулику І. С. Тобто, саме Кулик І. С. згідно 

умов дозволу був уповноважений на проведення вказаної слідчої дії. 

Незважаючи на це, обшук у житлі ОСОБА_1 23 листопада 2016 року фактично 
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був проведений оперативним підрозділом Карпатського управління кібер поліції 

ГУНП України у Львівській області  без участі слідчого Кулика І. С. Надаючи 

оцінку вказаним обставинам, апеляційний суд послався на наявність  у 

матеріалах кримінального провадження доручення на проведення обшуку, 

виданого слідчим на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК відповідному оперативному 

підрозділу, у зв'язку з чим вказав про законність проведеної слідчої дії. Разом із 

тим, такий висновок не узгоджується з приписам ч. 1 ст. 236 КПК, яка не 

передбачає можливості виконання ухвали про дозвіл на обшук ніким іншим, 

окрім слідчого чи прокурора. Крім того, згідно умов ухвали слідчого судді від 10 

листопада 2016 року дозвіл на проведення обшуку надано саме слідчому Кулику 

І. С., а не оперативним підрозділам. На думку суду касаційної інстанції, 

положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність  у слідчого права доручати 

проведення слідчих дій оперативним підрозділам в даному випадку не 

підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам закону щодо 

порядку проведення обшуку [95]. 

 Отже, з цієї правової позиції ККС ВС можна зробити важливі висновки: 

по-перше, про необхідність буквального тлумачення ч. 1 ст. 236 КПК України 

щодо суб’єкта виконання ухвали слідчого судді; по-друге, про незастосовність 

загальної норми п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України. Разом з тим, ККС ВС не висловився 

щодо більш загальної проблеми: а саме можливості слідчого передоручити 

виконання ухвали слідчого судді у порядку ст. 41 КПК України, що важливо, 

наприклад, для слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи, де 

немає такої чіткої норми стосовно суб’єкта виконання ухвали слідчого судді, як 

у ч. 1 ст. 236 КПК України.  

Досліджуючи це питання, слід супутньо звернутися до ще одного  питання, 

яке можливо розглянути у зв’язку з їх взаємозалежністю: доручення на участь у 

виконанні ухвали. 

Визначеність із цього питання у чинному законодавстві відсутня. У п. 3 

Розділу 7 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з 
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іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні 

кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 [39], 

закріплено, що слідчий (дізнавач), ураховуючи наявну інформацію про можливе 

знаходження в місці проведення обшуку осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, зброї, боєприпасів, вилучених з обігу предметів і речовин, а 

також обставини, що можуть перешкодити або ускладнити проведення обшуку, 

на підставі доручення має право залучити працівників оперативних підрозділів, 

інших органів та підрозділів поліції для участі в проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії. Направлення підрозділів поліції особливого призначення для 

забезпечення проведення обшуку допускається лише з дозволу прокурора у 

кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину та в разі 

наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої (розшукової) дії 

буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлюватися досягнення її 

мети. Без дозволу прокурора залучення спеціальних підрозділів до обшуку 

здійснюється лише в невідкладних випадках, коли затримка в проведенні слідчої 

(розшукової) дії може призвести до неможливості досягнення її мети. 

Проте, формулювання «залучити на підставі доручення» не враховують 

змістовні акценти положення ст. 41 КПК України в тому, що оперативні 

підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в 

кримінальному провадженні за письмовим дорученням, а не залучаються для 

участі в проведенні цієї слідчої (розшукової) дії. На це вже слушно зверталася 

увага І.В. Гловюк, яка запропонувала внести доречні зміни до КПК України [24, 

с. 228, 238], та М.В. Комаровою, яка пропонувала удосконалити правову 

регламентацію участі оперативних співробітників у проведенні обшуку слідчим, 

прокурором на підставі ухвали про проведення обшуку, зокрема через: 

доповнення переліку представників сторони обвинувачення оперативними 

підрозділами, встановлення вимоги зазначення у клопотанні про проведення 

обшуку посади, звання, ПІБ оперативного співробітника(ків), які будуть 
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надавати допомогу при проведенні обшуку [44, с. 16], проте поки що проблему 

так і не вирішено. ККС ВС виходить з того, що «Участь оперативного 

співробітника під час проведення слідчим слідчої дії та виконання таким 

співробітником доручень слідчого не вказує на те, що ця дія проведена 

неуповноваженою особою, оскільки організація проведення слідчої дії, 

залучення її учасників, які необхідні слідчому для проведення такої дії і які, 

зокрема, допомагають слідчому провести слідчу дію, покладається на розсуд 

останнього, в межах його компетенції з урахуванням складності і обсягу слідчої 

дії» [96]. 

Тому слід чітко розмежовувати доручення виконання ухвали 

оперативному підрозділу (такого повноваження не має слідчий суддя, як і не має 

його слідчий, прокурор) та залучення для участі в проведенні обшуку (КПК 

України такого повноваження слідчого, прокурора не передбачає).  

Таким чином, чинне кримінальне процесуальне законодавство потребує 

змін та доповнень у частині виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук 

житла чи іншого володіння особи, зокрема, щодо: 1) чіткого визначення в ухвалі 

суб’єктів виконання; 2) більш чітких норм стосовно участі оперативних 

підрозділів у виконанні такої ухвали та їх взаємодії зі слідчим (зважаючи на те, 

що практика доводить потребу та ефективність їх залучення). 

КПК України не містить вимог стосовно того, кому має бути доручено 

виконання ухвали про дозвіл на проведення слідчого експерименту у житлі 

чи іншому володінні особи. Знову ж використовуючи аналогію закону, мають 

бути застосовані положення ч. 1 ст. 236 КПК України, що ухвала про дозвіл на 

обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи 

прокурором, що і відзначається в ухвалах слідчих суддів [145; 250]. Проте на 

практиці є випадки доручення виконання слідчому відділу [170]; слідчому 

ОСОБА_1 або іншому слідчому зі складу слідчої групи у кримінальному 

провадженні [148; 149]; відсутності вказання, кому доручається виконання 

ухвали [214; 252]. 
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Слід зазначити, що невказання в ухвалі прізвища та ім'я, по батькові 

слідчого, який уповноважується виконати ухвалу, у майбутньому може 

призвести до клопотань про визнання даних, які містяться у протоколі слідчого 

експерименту, недопустимим доказом через те, що суб'єкт проведення слідчого 

експерименту не був чітко визначений в ухвалі; тому більш обгрутовано 

наступне формулювання: «Надати начальнику СВ Хорольського ВП ГУНП в 

Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1, або іншому слідчому, який 

входить до слідчої групи в даному кримінальному провадженні: заступнику 

начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції 

ОСОБА_6, старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській 

області капітану поліції ОСОБА_7, слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в 

Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ 

Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9, 

слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції 

ОСОБА_10 дозвіл на проведення слідчого експерименту у квартирі, яка 

належить ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з метою перевірки та уточнення 

відомостей, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному 

провадженні № 12017170330000430» [248].  

Не вирішеним стосовно слідчого експерименту є питання щодо 

можливості доручити виконання ухвали співробітникам оперативного 

підрозділу. Враховуючи, що виконання ухвал про дозвіл на обшук житла чи 

іншого володіння особи має цю ж проблематику, вважаємо необхідним 

підтримати пропозицію І.В. Гловюк, що  слід у ст. 236 КПК передбачити, що 

ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути 

виконана слідчим, прокурором чи оперативним підрозділом, а ч. 2 ст. 235 

доповнити п. 7 такого змісту: «7) орган або особа, якій доручається виконання 

ухвали». У свою чергу, ч. 3 ст. 41 КПК слід викласти у такій редакції: «Доручення 

слідчого, прокурора, ухвали слідчих суддів, ухвали судів щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших 
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процесуальних дій є обов’язковими для виконання оперативним підрозділом» 

[24, с. 233]. 

В ухвалах слідчих суддів є формулювання: відповідно до ч. 3 ст. 240 КПК 

України залучити до участі в слідчому експерименті підозрюваного ОСОБА_2 

та захисника [252]; надати дозвіл на проникнення до житлового будинку, 

господарських споруд та на території домогосподарства ... з метою проведення 

слідчих (розшукових) дій, в тому числі слідчого експерименту за участю 

підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та з іншими учасниками процесу 

[214]. Частина 3 ст. 240 КПК України передбачає, що до участі в слідчому 

експерименті можуть бути залучені підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, 

представник. Разом з тим, таке формулювання не корелюється з положеннями ч. 

3 ст. 223 КПК України, що  слідчий, прокурор вживає належних заходів для 

забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї 

права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Як видається, у 

ст. 240 КПК України має бути передбачене окреме положення, що саме особа, 

яка виконує ухвалу, може залучити підозрюваного, потерпілого, свідка, 

захисника, представника, а також інших учасників кримінального провадження, 

в тому числі осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або 

порушені.  

Чітко не регламентованим є питання доручення виконання ухвали у 

порядку ст. 245 КПК України. Попри те, що практика ЄСПЛ підтверджує 

необхідність медичного спостереження при будь-якому порушенні особистої 

недоторканності з метою отримання доказів, ст. 254 КПК України прямо 

передбачає можливість участі спеціаліста для відібрання зразків для проведення 

експертизи лише тоді, коли проведення експертизи доручено судом; про слідчого 

суддю взагалі не йдеться. Для відбирання біологічних зразків це не корелюється 

із практикою ЄСПЛ, яка є в Україні джерелом права. Натомість, ст. 241 КПК 

України вказує, що освідування здійснюється на підставі постанови прокурора 

та, за необхідності, за участю судово-медичного експерта або лікаря. Оскільки 



167 
 

при відбиранні біологічних зразків обійтися без допомоги медичного працівника 

неможливо, вважаємо, що слідчий суддя має це враховувати і зобов’язувати у 

резолютивній частині ухвали, щоб слідчий залучав  судово-медичного експерта 

або лікаря до виконання ухвали (оскільки доручити виконання ухвали 

безпосередньо спеціалісту слідчому судді не дозволяють норми КПК України). 

На практиці є такі приклади: як зазначено в ухвалі слідчого судді 

Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 22.02.2018 р., 

«Надати дозвіл слідчому Новоукраїнського ВП ГУ НП в Кіровоградській області 

старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на примусове відібрання зразків крові у 

підозрюваного у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань за № 12018120230000135 від 13.02.2018 року за 

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.12 ч.2 ст. 115 КК 

України - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3,  для проведення судово-медичних 

експертиз, за участі фахівців за медичними спеціальностями, після проведення 

медичного обстеження підозрюваного, що така маніпуляція буде безпечною для 

життя та здоров'я підозрюваного» [210]. У іншій ухвалі було зазначено наступне: 

«Доручити органу досудового розслідування начальнику Дніпровського ВП 

Кам'янського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області провести певні 

слідчі дії за правилами, передбаченими ст.245, 241 КПК України та відібрати 

біологічні зразки крові у ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвинуваченого за ч.1 ст. 

115 КК України, що утримується під вартою в Дніпропетровській установі 

виконання покарань № 4, прокурору Петропольській М.Л. забезпечити 

виконання вказаних дій у найкоротший час.» [126] Є і таке формулювання 

резолютивної частини ухвали слідчого судді: «Надати слідчому СВ Заводського 

відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 дозвіл на примусове 

відібрання зразків крові у підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, для 

проведення судово-біологічних, у тому числі молекулярно-генетичних 

експертиз. Виконання відібрання біологічного зразка, а саме крові, доручити 

експертам Миколаївського обласного бюро судово-медичних експертиз, яке 

розташоване за адресою: м. Миколаїв вул. Потьомкінська, 138» [168]. Є і більш 



168 
 

загальні формулювання: «Надати слідчому Смілянського МВ  Овсієнку І.В.  

дозвіл на  відібрання експериментальних зразків крові у ОСОБА_3, 

ІНФОРМАЦІЯ_2,   жителя ІНФОРМАЦІЯ_4, в місці та за обставин, що надають 

можливість для належного проведення вказаної процесуальної дії та фіксування 

результатів.» [233] 

Проте є випадки, коли навіть при дозволі на примусове відібрання зразків 

крові у підозрюваного [194; 202; 224; 236] та букального епітелію (слини) у 

підозрюваного [140; 211; 247], а також сечі [184] не вказується, що воно має 

здійснюватися за участі спеціаліста, який має спеціальні медичні знання; є 

випадки, коли це залишається на розсуд слідчого: «За необхідності обрати 

медичний заклад в якому буде відібрано медичним працівником зразки слини та 

крові у підозрюваного» [244]. Як видається, це пов’язано із недосконалістю 

нормативної регламентації цього питання саме у ст. 245 КПК України. У 

літературі є пропозиції щодо закріплення у ст. 245 КПК України можливості 

залучення спеціаліста, якщо відібрання зразків для проведення експертизи 

здійснюється за дорученням слідчого судді, суду слідчим або співробітником 

оперативного підрозділу [24, с. 539-540], проте, цього недостатньо для 

вирішення питань участі спеціаліста при наданні слідчим суддею дозволу 

слідчому, прокурору  здійснити відбирання біологічних зразків примусово, адже 

у такому випадку експерт залучається стороною обвинувачення, а слідчий суддя 

надає дозвіл лише на відбирання біологічних зразків примусово. Це вказує на 

практичну потребу вирішення на рівні КПК України питання про відбирання 

біологічних зразків примусово за обов’язкової участі судово-медичного експерта 

або лікаря у медичному закладі, для чого слід внести зміни до КПК України.  

Основні положення цього підрозділу викладені у публікаціях автора [27; 71; 

72; 77]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Повноваження слідчого судді стосовно слідчих (розшукових) дій 

поділяються на ті, що пов’язані із: (1) охороною та захистом права на 

недоторканність житла чи іншого володіння особи, правом не зазнавати 

втручання в його особисте і сімейне життя (обшук житла або іншого 

володіння особи; огляд житла або іншого володіння особи; слідчий 

експеримент у житлі чи іншому володінні особи; перевірка наявності 

невідкладних випадків для проникнення до житла чи іншого володіння 

особи (ст. 233 КПК України); (2) охороною права на свободу та особисту 

недоторканність (обшук особи; примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи; направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи; відбирання 

біологічних зразків у особи); (3) охороною права володіти, користуватися 

і розпоряджатися своєю власністю (відібрання зразків з речей і 

документів); забезпеченням доказування.  

2. Тлумачення ст. 233 КПК України у частині дій, які можуть бути проведені 

у результаті проникнення до житла чи іншого володіння особи у 

невідкладних випадках, не є однозначним у судовій практиці. Виходячи із 

виділених режимів проникнення до житла чи іншого володіння особи: 

консенсуальний, дозвільно-зобов’язуючий, дискреційний, та потреб 

практики, у тому числі стосовно оцінки отриманих у результаті 

проникнення у невідкладних випадках доказів, слід передбачити у ст. 237 

КПК України консенсуальний режим проникнення до житла чи іншого 

володіння особи для проведення огляду, а саме: «Огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється за добровільною згодою особи, яка ними 

володіє, або на підставі ухвали слідчого судді». 

3. Повноваження слідчого при поданні, розгляді та вирішенні слідчим 

суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій  - це системна 

єдність прав та обов’язків службової особи органу Національної поліції, 
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органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням 

податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, 

Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу 

детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного 

антикорупційного бюро України, уповноваженої в межах компетенції, 

передбаченої КПК України, здійснювати досудове розслідування 

кримінальних правопорушень щодо подання, участі у розгляді та 

вирішенні слідчим суддею клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій, здійснювана у порядку та засобами, передбаченими 

кримінальним процесуальним законом, для забезпечення швидкого, 

повного та неупередженого розслідування і законності, обґрунтованості та 

пропорційності обмеження прав та свобод фізичних та юридичних осіб у 

досудовому розслідуванні. 

4. Повноваження слідчого при поданні, розгляді та вирішенні слідчим 

суддею клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій 

класифікуються за: переліком слідчих (розшукових) дій, стосовно 

проведення яких подається клопотання;  формою реалізації повноважень: 

повноваження щодо погодження клопотання, повноваження щодо подання 

клопотання, повноваження щодо участі у розгляді клопотання; 

специфікою нормативної регламентації: прямо визначені та відсильні;  

визначені як повноваження слідчого та як повноваження сторони 

обвинувачення; часом здійснення: попередні (подання клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій, крім клопотань за ч. 3 ст. 233 КПК 

України) та наступні (клопотання у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України); 

режимом здійснення: здійснювані без участі слідчого судді (складання, 

погодження та подання клопотань) та ті, що здійснюються у судовому 

засіданні; характером ініціації: самостійно-ініціативні (які реалізуються у 

силу потреб досудового розслідування щодо збирання доказів) та 

змагально-ініціативні (повноваження щодо участі у розгляді клопотання 

сторони захисту у порядку ст. 244 КПК України).  
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5. Повноваження слідчого судді при розгляді та вирішенні клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій  - це системна єдність прав та 

обов’язків слідчого судді суду першої інстанції, спрямована на 

забезпечення охорони та захисту прав, свобод та законних інтересів 

фізичних та юридичних осіб, а також на збирання та перевірку доказів, які 

мають публічно-владний характер та реалізуються у передбаченій 

кримінальним процесуальним законом формі передбаченими 

кримінальним процесуальним законом засобами. 

6. Повноваження  слідчого судді при розгляді та вирішенні клопотань про 

проведення слідчих (розшукових) дій класифікуються за: предметною 

спрямованістю (залежно від сутності слідчої (розшукової) дії);  характером 

впливу рішення слідчого судді на проведення слідчої (розшукової) дії;   

характером пізнавальної (проспективної або ретроспективної) 

спрямованості діяльності; суб’єктом ініціації (повноваження, що 

ініціюються стороною обвинувачення; повноваження, що ініціюються 

стороною захисту); формами реалізації (змагальна або незмагальна); за 

режимом розгляду. 

7. Властивостями, які впливають на визначення підсудності питань, які 

вирішуються слідчим суддею, є: предметні, інстанційні та територіальні 

характеристики юрисдикції суду, у якому працює слідчий суддя; 

персональні (спеціальні) ознаки особи, стосовно якої слідчим суддею 

вирішується певне питання (проведення процесуальних дій, застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження, розгляд та вирішення 

скарг тощо). Зважаючи на диференціацію підсудності стосовно клопотань 

про проведення слідчих (розшукових) дій, враховуючи відсутність 

визначеної підсудності для певних клопотань, у ст. 223 КПК України має 

бути закріплена норма стосовно підсудності клопотання, яка 

застосовуватиметься у разі відсутності спеціальних норм стосовно 

підсудності окремих клопотань. Ця ж норма має передбачати рішення 

слідчого судді у разі виявлення обставини, що клопотання йому не 
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підсудне: у разі самостійного встановлення цього факту слід передбачити 

повноваження слідчого судді повернути клопотання; у разі виникнення 

спору про підсудність при змагальному розгляді клопотання слідчий суддя 

та сторони мають діяти у порядку, передбаченому ч. 2 та 3 ст. 34 КПК 

України.   

8. Модельний зміст мотивувальної частини клопотання слідчого про 

проведення слідчих (розшукових) дій має містити елементи: опис 

кримінального провадження; слідча (розшукова) дія, про проведення якої 

клопоче слідчий; особа, за участі або стосовно якої має проводитись слідча 

(розшукова) дія, або об’єкт, стосовно якого має проводитись слідча 

(розшукова) дія; підстави проведення слідчої (розшукової) дії; 

обґрунтування доказового значення даних, які планується отримати; 

обґрунтування неможливості отримати інформацію іншим способом. 

9. Особливості мотивування клопотання про обшук житла чи іншого 

володіння особи полягають у тому, що: 1) формулювання п. 8 ч. 3 ст. 234 

КПК України можуть бути ефективно реалізовані без шкоди для 

досягнення завдань досудового розслідування у тих випадках, коли немає 

ризику знищення, приховування, відчуження об’єктів; коли такий ризик є, 

цей механізм зводить нанівець ефективність майбутнього обшуку. 

Винятку для відшукання знаряддя кримінального правопорушення, 

предметів і документів, вилучених з обігу, недостатньо, адже не враховано 

можливий пошук інших об’єктів, які можуть мати ознаки речових доказів; 

не враховано також специфіку обшуку при необхідності вилучення 

об’єктів, які згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю; 

2) необхідно обґрунтовувати у клопотанні підстави вважати, що особа не 

здійснить передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи 

намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи, що 

свідчить про «неможливість отримати органом досудового розслідування 

у добровільному порядку»; 3) обґрунтовуючи слідчому судді те, що «за 

встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним 
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способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення 

для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте 

і сімейне життя особи», необхідно здійснити оцінку доказів наявності 

обставин: обґрунтованості підозри у вчиненні кримінального 

правопорушення, тяжкість якого вимагає інтрузивного заходу отримання 

інформації; можливість досягнення мети обшуку (у значенні знаходження 

розшукуваних осіб, речей і документів у конкретному житлі чи іншому 

володінні); значення речей і документів для кримінального провадження; 

можливість отримання інформації іншими способами, у тому числі від 

інших фізичних або юридичних осіб, без ризику її втрати; відношення 

особи,  у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, до 

кримінального провадження. 

10.  З урахуванням того, що чинні вимоги до клопотання про обшук житла чи 

іншого володіння особи не є релевантними огляду у житлі чи іншому 

володінні особи, ст. 237 КПК України потребує викладення самостійних 

вимог до клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи. Частину 

2 ст. 237 КПК України слід викласти у редакції:  «2. Огляд житла чи іншого 

володіння особи здійснюється за добровільною згодою особи, яка ними 

володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності 

провести огляд житла чи іншого володіння особи  слідчий за погодженням 

з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним 

клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування 

кримінального провадження та його реєстраційний номер, крім випадків 

звернення з клопотанням у порядку частини третьої статті 214 цього 

Кодексу; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у 

зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову 

кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті 

(частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) 

підстави для огляду житла чи іншого володіння особи; 5) житло чи інше 
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володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де 

планується проведення огляду; 6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) 

відомості про обставини кримінального правопорушення, які може бути 

виявлено. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії 

документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує 

доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається 

клопотання, крім випадків звернення з клопотанням у порядку частини 

третьої статті 214 цього Кодексу». 

11.  У ст. 240 КПК України слід передбачити окремі вимоги до клопотання 

слідчого у випадку необхідності проведення слідчого  експерименту у 

житлі чи іншому володінні особи. У частині 5 ст. 240 КПК України слід 

передбачити, що: «Клопотання повинно містити відомості про: 1) 

найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію 

кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) 

закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для слідчого 

експерименту у житлі чи іншому володінні особи; дані, які підтверджують 

відсутність згоди особи, яка ним володіє, зазначаються лише тоді, коли це 

не зашкодить досудовому розслідуванню; 5) житло чи інше володіння 

особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується 

проведення слідчого експерименту; 6) особу, якій належить житло чи інше 

володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) 

відомості про обставини кримінального правопорушення, які має бути 

перевірено. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії 

документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує 

доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових 
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розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається 

клопотання». 

12. Клопотання слідчого стосовно отримання зразків для експертизи має 

містити: 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) зразки, які  

планується отримати, їх характеристики, обсяг; 4) підстави вважати, що 

зразки  перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної 

фізичної або юридичної особи; 5) особа, у якої відбиратимуться біологічні 

зразки; 6) експертиза, для проведення якої залучено експерта, і для 

вирішення яких питань необхідно отримати зразки; 7) обґрунтування 

неможливості вирішення цих питань без отримання зразків; 8) для 

примусового відібрання біологічних зразків – відомості про наявність 

постанови прокурора у порядку ст. 241 КПК України та відмова особи від 

виконання постанови. Для унормування належної правової процедури 

відбирання біологічних зразків та дотримання прав особи у цій процедурі 

ч. 3 ст. 245 КПК України слід викласти у редакції: «3. Відбирання 

біологічних зразків у особи здійснюється за правилами, передбаченими 

статтею 241 цього Кодексу. У разі відмови особи добровільно надати 

біологічні зразки слідчий суддя, суд за клопотанням сторони 

кримінального провадження, що розглядається в порядку, передбаченому 

статтями 160-166 цього Кодексу, має право дозволити слідчому, прокурору 

(або зобов’язати їх, якщо клопотання було подано стороною захисту) 

здійснити відбирання біологічних зразків примусово за обов’язкової участі 

судово-медичного експерта або лікаря у медичному закладі». 

13. Задля забезпечення виконання тягаря доказування ст. 225 КПК України 

має містити норму щодо обов’язковості участі ініціатора клопотання. Для 

встановлення обставин, передбачених ч. 1 ст. 225 КПК України, цю статтю 

слід доповнити нормою, яка дозволяла б досліджувати будь-які матеріали, 
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що мають значення для вирішення питання про допит, для чого ч. 1 ст. 225 

КПК України після першого речення слід доповнити реченням четвертим 

та п’ятим у редакції: «Особа, яка подала клопотання, викликається для  

участі у розгляді клопотання. Участь особи, яка подала клопотання, у 

розгляді клопотання є обов’язковою. Під час розгляду клопотання слідчий 

суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною 

ініціативою дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення клопотання». 

14.  Розгляд клопотання про проведення слідчого експерименту у житлі чи 

іншому володінні особи має здійснюватися у двох порядках: незмагальний 

порядок (якщо слідчий експеримент має невідкладний характер, зокрема, 

при ризику знищення або спотворення обстановки, яка може мати 

значення для відтворення дій, обстановки, обставин певної події, 

проведення необхідних дослідів чи випробувань); змагальний порядок із 

можливістю участі у розгляді клопотання осіб, чиї права та законні 

інтереси можуть бути обмежені або порушені – у інших випадках. 

15.  Локальний предмет доказування за ст. 509 КПК України є двоблоковим: 

1) блок, який торкається аналізу стану психічного здоров’я особи; 2) блок, 

який торкається потреби в ізоляції особи для здійснення тривалого 

спостереження та дослідження особи (зважаючи на відсильну норму ст. 

509 КПК України до порядку розгляду клопотань щодо обрання 

запобіжного заходу, мають враховуватися і положення ст. 132, 176  КПК 

України). Задля уточнення вимог до клопотання ч. 2 ст. 509 КПК України 

слід доповнити реченням: «У клопотанні, крім відомостей, передбачених 

пунктами 1-3 частини 1 статті 184 цього Кодексу, вказуються: 1) відомості 

про призначення психіатричної експертизи та її висновок; 2) відомості про 

необхідність тривалого спостереження та дослідження особи; 3) відомості 

про призначення стаціонарної психіатричної експертизи». 

16.  Розгляд слідчим суддею клопотання слідчого про надання дозволу на 

примусове відбирання біологічних зразків має істотну специфіку 
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порівняно із розглядом клопотання про тимчасовий доступ до речей і 

документів, яка полягає у наступному: ч. 2 ст. 163 КПК України не є 

застосовною при розгляді цього клопотання; обов’язковість участі 

слідчого для отримання дослідження відомостей щодо механізму 

майбутньої медичної маніпуляції та встановлення того, що до особи не 

буде застосоване погане поводження у розумінні ст. 3 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод; слідчий має заявляти клопотання 

про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні на підставі  п. 4 ч. 

2 ст. 27 КПК України та ч. 1 ст. 286 Цивільного кодексу України.  

17.  Через специфіку слідчого експерименту, що може вимагати участі 

підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника, представника, спеціаліста 

(чию явку не завжди можна забезпечити оперативно), норма про строк дії 

ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення 

ухвали, для слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи є 

такою, що не відповідає потребам практики. 

18.  При розгляді клопотання у порядку ч. 3 ст. 245 КПК України слідчий 

суддя має встановити: у яких умовах буде здійснено відбирання зразків 

(слідчий має довести, що це будуть умови, пристосовані для медичного 

втручання, тобто медичний заклад, та відбирання буде здійснюватися 

особою, яка має медичну освіту та відповідну кваліфікацію); дослідити, чи 

може бути завдана  загроза здоров’ю особи (за умови, що учасниками 

розгляду надана така інформація);  дослідити, чи є в особи особливості 

стану здоров’я, що можуть вплинути на прийняття рішення про відбирання 

зразків та процедуру їх відбирання. Відповідні відомості мають бути 

відображені в ухвалі за результатами розгляду клопотання.  

19.  Для забезпечення належної правової процедури виконання ухвали про 

обшук житла чи іншого володіння особи з урахуванням множинності 

суб’єктів, які можуть бути уповноважені на виконання ухвали (уся група 

прокурорів та / або уся група слідчих), слід доповнити ч. 2 ст. 235 КПК 
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України  пунктом 7: «7) прізвище, ім’я, по батькові слідчого (слідчих), 

прокурора (прокурорів),  які уповноважені виконати ухвалу». 

20.  Для дотримання прав учасників кримінального провадження у ст. 240 

КПК України слід закріпити норму, що особа, як виконує ухвалу, може 

залучити підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника, представника, а 

також інших учасників кримінального провадження, в тому числі осіб, чиї 

права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, у  такій 

редакції: «До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені 

підозрюваний, потерпілий, свідок, захисник, представник, а також інші 

учасники кримінального провадження, в тому числі особи, чиї права та 

законні інтереси можуть бути обмежені або порушені». 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

 

 Пропозиції змін та доповнень до Кримінального процесуального 

кодексу України  

 

1. Частину 3 ст. 233 КПК України викласти у редакції: 

«3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого 

судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, 

пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального 

правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із 

прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до 

слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, слідчого експерименту. 

Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього 

Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для 

проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. 

Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача або 

слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання, зібрані докази є 

недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, 

передбаченому статтею 255 цього Кодексу». 

 

2. Доповнити ст. 223 КПК України частиною 9 у редакції: 

«9. У клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора слідчому судді про 

проведення слідчої (розшукової) дії мають зазначатися: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2186
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2363
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2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4)  слідча (розшукова) дія, про проведення якої просить слідчий, дізнавач, 

прокурор; 

5) відомості про особу (осіб), місце, щодо яких слідчий, дізнавач, прокурор 

просить провести слідчу (розшукову) дію; 

6) підстави для проведення слідчої (розшукової) дії; 

7) обґрунтування, які саме фактичні дані планується отримати в ході 

проведення слідчої (розшукової) дії, та їхній зв’язок із вчиненим кримінальним 

правопорушенням; 

8) обґрунтування неможливості отримати інформацію фактичних даних 

іншим  способом. 

До клопотання додаються копії матеріалів, якими слідчий, дізнавач, 

прокурор  обґрунтовує доводи клопотання». 

 

3. Частину 1 ст. 225 КПК України після першого речення доповнити 

реченням другим та третім у редакції: 

«У разі необхідності провести допит свідка, потерпілого під час досудового 

розслідування в судовому засіданні сторона кримінального провадження, 

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити 

відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 
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2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) вид допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування в 

судовому засіданні; 

5) підставу для допиту свідка, потерпілого під час досудового розслідування 

в судовому засіданні; 

6) посилання на матеріали, які підтверджують наявність підстави для допиту 

свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні; 

7) особу або осіб, про допит якої (яких) подається клопотання, її (їх) 

процесуальний статус. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та 

інших матеріалів, якими сторона кримінального провадження, представник 

юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, обґрунтовує доводи 

клопотання, а до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора - також витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в 

рамках якого подається клопотання». 

 

Частину 1 ст. 225 КПК України після першого речення доповнити 

реченням четвертим та п’ятим у редакції: 

Особа, яка подала клопотання, викликається для  участі у розгляді 

клопотання. Участь особи, яка подала клопотання, у розгляді клопотання є 

обов’язковою. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою дослідити будь-які 

матеріали, що мають значення для вирішення клопотання. 
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4. Частину 2 ст. 237 КПК України викласти у редакції: 

 «2. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється за добровільною 

згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. У разі 

необхідності провести огляд житла чи іншого володіння особи  слідчий за 

погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з 

відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер, 

крім випадків звернення з клопотанням у порядку частини третьої статті 214 

цього Кодексу; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) підстави для огляду житла чи іншого володіння особи; 

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, де планується проведення огляду; 

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться; 

7) відомості про обставини кримінального правопорушення, які може бути 

виявлено. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та 

інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а 

також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання, крім випадків звернення з 

клопотанням у порядку частини третьої статті 214 цього Кодексу». 
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Доповнити ст. 237 КПК України частинами 2-1, 2-2 у редакції: 

«2-1. Клопотання про огляд житла чи іншого володіння особи розглядається 

у суді в день його надходження за участю слідчого та / або прокурора у 

закритому судовому засіданні. 

2-2. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про огляд житла чи 

іншого володіння особи, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх 

підстав вважати, що: 

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 

2) в результаті проведення огляду у житлі чи іншому володінні особи 

можуть бути виявлені та зафіксовані відомості щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення; 

3)  ці відомості мають значення для кримінального провадження; 

4) відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 

можуть бути отримані внаслідок проведення огляду у зазначеному в 

клопотанні житлі чи іншому володінні особи». 

 

Доповнити ст. 237 КПК України частинами 2-3, 2-4 у редакції: 

«2-3. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння 

особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених 

цим Кодексом, а також містити відомості про: 

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня 

постановлення ухвали; 

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про огляд житла чи іншого 

володіння особи; 

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, які мають бути піддані огляду; 
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5) особу, якій належить житло чи інше володіння. 

2-4. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.» 

 

5. Частину 3 ст. 240 КПК України викласти у редакції:  

 

«3. До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник, а також інші учасники кримінального 

провадження, в тому числі особи, чиї права та законні інтереси можуть бути 

обмежені або порушені». 

 

Частину 5 ст. 240 КПК України викласти у редакції:  

«5. Слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або 

на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з 

прокурором, або прокурора, яке подається та розглядається в порядку, 

передбаченому цим Кодексом, для розгляду клопотань про проведення обшуку 

в житлі чи іншому володінні особи, або у порядку, передбаченому частиною 

третьою статті 233 цього Кодексу. Клопотання повинно містити відомості про: 

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний 

номер; 

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 

розслідуванням якого подається клопотання; 

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

4) підстави для слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи; 

дані, які підтверджують відсутність згоди особи, яка ним володіє, зазначаються 

лише тоді, коли це не зашкодить досудовому розслідуванню; 
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5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, де планується проведення слідчого експерименту; 

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться; 

7) відомості про обставини кримінального правопорушення, які має бути 

перевірено. 

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та 

інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а 

також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального 

провадження, в рамках якого подається клопотання». 

 

6. Частину 3 ст. 242 КПК України доповнити реченням:  

«Клопотання про примусове залучення особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи подається до місцевого загального суду, в межах 

територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а 

в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених 

до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного 

суду, і повинно містити: 

1) короткий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення; 

2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

3) виклад обставин, що дають підстави підозрювати, обвинувачувати особу 

у вчиненні кримінального правопорушення, і посилання на матеріали, що 

підтверджують ці обставини, якщо клопотання подається щодо підозрюваного, 

обвинуваченого; 

4) відомості про призначення експертизи, вид експертизи;  
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5) відомості про експерта, якого залучено для проведення експертизи, або 

про експертну установу, якій доручено проведення експертизи; 

6) відомості про повідомлення особи щодо проведення експертизи та про 

відмову особи від проведення експертизи; 

7) обґрунтування неможливості залучення особи до проведення експертизи 

іншим чином». 

 

 

7.  Частину 2 ст. 509 КПК України доповнити реченням:  

«У клопотанні, крім відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини 1 

статті 184 цього Кодексу, вказуються: 1) відомості про призначення 

психіатричної експертизи та її висновок; 2) відомості про необхідність тривалого 

спостереження та дослідження особи; 3) відомості про призначення стаціонарної 

психіатричної експертизи». 
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Додаток Б 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ТА 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ, 

наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 

1. Могила В.С.  Проблемні аспекти доказування необхідності проведення 

обшуку (за перспективним кримінальним процесуальним 

законодавством). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.  2018.  

№1.  С. 213-217.  

2. Гловюк І.В., Могила В.С. Складання, розгляд та вирішення клопотання 

слідчого про огляд житла чи іншого володіння особи: теорія, практика, 

перспективи вдосконалення. Theoretical and practical mechanisms of 

development of legal science at the beginning of third millennium: Collective 

monograph. Tbilisi: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 300 p. С. 73-98. 

3. Могила В.С. Судовий дозвіл на проведення слідчого експерименту  в житлі 

чи іншому володінні особи. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2019. Серія ПРАВО. Випуск 54. С. 202-207. 

4. Mohyla V. Jurisdiction issues of motions to conduct investigative (search) 

actions. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. №4. Ч. 3.  С. 137-142.  

5. Могила В.С. Особливості розгляду слідчим суддею клопотання слідчого 

про надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків. 

Порівняльно-аналітичне право. 2020.  №1. С. 557-560. URL: http://pap-

journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf   

6. Могила В.С. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого 

володіння особи: деякі теоретико-практичні питання. Науковий 

електронний юридичний журнал. 2021. №4. С. 532-535. URL: 

http://lsej.org.ua/4_2021/133.pdf 

 

наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf
http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/1-1.pdf
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7. Могила В.С. Судова оцінка застосування статті 233 КПК України у судовій 

практиці. Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку 

України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 

/ відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика»,  2018. С. 

368-370.  

8. Могила В.С. Огляд житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого  

судді: питання законності. Державне бюро розслідувань: на шляху 

розбудови : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16 

червня 2018 р., м. Одеса / редкол.: Г. О. Ульянова (голова) [та ін.]. Одеса : 

Юридична література, 2018.  С. 284-288. 

9. Могила В.С. Проблемні питання визначення повноважень слідчого 

стосовно проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи. Актуальні питання досудового розслідування та тенденції 

розвитку криміналістичної методики : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. 

(м. Харків, 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. 

справ. Харків, 2018.  С. 126-128.  

10. Могила В.С. Проблемні питання визначення локального предмету 

доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про проведення 

обшуку (ч. 3 ст. 233 КПК України). Правове життя сучасної України: у 2 

т.: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса, 17 трав. 2019 р.) / відп. 

ред. Г. О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Т. 2. С. 

373-376. 

11. Могила В.С. Повноваження слідчого судді під час розгляду   та вирішення 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій: зміст і класифікація. 

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудового 

розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 
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2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ.  Харків, 2019. С. 

238-240 

12. Могила В.С. Клопотання слідчого у порядку ст. 245 КПК України: 

проблемні питання. Теоретичні та практичні проблеми розвитку 

кримінального права і процесу: матеріали VIIІ Всеукраїнського науково-

практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2019 року). Івано-

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 

2019. С. 47-51.  

13. Могила В.С. Питання реалізації повноважень слідчого та слідчого судді 

щодо отримання зразків для експертизи. Правове життя сучасної України 

: у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / 

відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Т. 

3. C. 290-293. 

14. Могила В.С. Особливості мотивування клопотання слідчого за ч. 3 ст. 242 

КПК України. Кримінальна юстиція в Україні: реалії та перспективи: 

матеріали круглого столу (м. Львів, 11 червня 2021 р.). Львів: Львівський 

державний університет внутрішніх справ., 2021. С. 261-265. 

15. Могила В.С. Повноваження слідчого при розгляді та вирішенні слідчим 

суддею клопотань у порядку ст. 244 КПК України. Науково-практичний 

огляд актуальних проблем судової експертизи та криміналістики. (Івано-

Франківськ, 18 червня 2021 року).  Івано-Франківськ: видавник Голіней 

О.В., 2021.  С. 108-109. 
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Додаток В 

 

АНКЕТА 

для проведення опитування працівників щодо повноваження 

слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій  

Шановний колего! 

Вам пропонується відповісти на низку запитань, які стосуються 

актуальних питань щодо повноваження слідчого та слідчого судді при 

поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій. Від Вашого особистого ставлення, сумлінності та щирості 

залежатиме якість усього опитування. Запитання стосуються різних 

складових, а саме проблематики щодо повноваження слідчого та слідчого 

судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

Прізвище вказувати не потрібно. Результати буде використано лише в 

узагальненому вигляді з науково-практичною метою. 

Уважно прочитайте запитання і оберіть альтернативу, яку обведіть колом. 

Будемо вдячні за точні та правдиві відповіді! 

 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ: 

ЗАЗНАЧТЕ ВАШУ СТАТЬ? 

- чоловіча 

- жіноча 

 

ЯКЕ ВАШЕ МІСЦЕ РОБОТИ? 

А) Суд 

Б) слідчий підрозділ 

В) Прокуратура 

Г) Адвокатура 

Д) Науковий заклад або ЗВО 
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Е) Інше 

 

ЯКИЙ ВАШ ДОСВІД РОБОТИ НА ЗАЙМАНІЙ ПОСАДІ? 

- до 3 років 

- 3–5 років 

- 5–10 років 

- 10-15 років 

- більше 15 років 

 

У ЯКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ВИ ПРАЦЮЄТЕ/МЕШКАЄТЕ? 

 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ ПЕРШІ ДВА 

РЕЧЕННЯ Ч. 3 СТ. 233 КПК УКРАЇНИ У РЕДАКЦІЇ: 

«3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали 

слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 

вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, 

дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після 

здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про 

проведення обшуку, слідчого експерименту.» 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 225 КПК 

УКРАЇНИ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАНЬ СТОРІН ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ДОПИТУ У ПОРЯДКУ СТ. 225 КПК УКРАЇНИ? 

- так 

- ні 
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ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ Ч. 1 СТ. 225 КПК УКРАЇНИ 

ПІСЛЯ ПЕРШОГО РЕЧЕННЯ ДОПОВНИТИ РЕЧЕННЯМ ЧЕТВЕРТИМ 

ТА П’ЯТИМ У РЕДАКЦІЇ: 

«Особа, яка подала клопотання, викликається для  участі у розгляді 

клопотання. Участь особи, яка подала клопотання, у розгляді клопотання 

є обов’язковою. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання»? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 237 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ОГЛЯД ЖИТЛА ЧИ 

ІНШОГО ВОЛОДІННІ ОСОБИ? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 237 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ 

ПРО ОГЛЯД ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННІ ОСОБИ? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 237 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА 

ПІДСУМКАМИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ОГЛЯД ЖИТЛА ЧИ 

ІНШОГО ВОЛОДІННІ ОСОБИ? 

- так 

- ні 
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ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 240 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ 

ОСОБИ? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ Ч. 3 СТ. 240 КПК 

УКРАЇНИ У РЕДАКЦІЇ:  

 

«3. До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник, а також інші учасники 

кримінального провадження, в тому числі особи, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені»? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У Ч. 3 СТ. 242 КПК 

УКРАЇНИ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ПРИМУСОВЕ ЗАЛУЧЕННЯ 

ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ АБО ПСИХІАТРИЧНОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ? 

- так 

- ні 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ Ч. 2 СТ. 509 КПК УКРАЇНИ 

ДОПОВНИТИ РЕЧЕННЯМ:  

«У клопотанні, крім відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини 1 статті 

184 цього Кодексу, вказуються: 1) відомості про призначення психіатричної 

експертизи та її висновок; 2) відомості про необхідність тривалого 
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спостереження та дослідження особи; 3) відомості про призначення 

стаціонарної психіатричної експертизи»? 
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Додаток Г 

РЕЗУЛЬТАТИ  

анкетування працівників щодо повноваження слідчого та слідчого 

судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій  

 

Усього участь в опитуванні взяло 403 працівників та інших суб’єктів, 

які беруть участь при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення 

слідчих (розшукових) дій  

Відповіді на запитання анкети були надані так (у числовому та 

відсотковому вимірах). 

Зазначте Вашу стать? 

 

Це дає підстави зробити висновок, що переважну більшість із числа 

опитуваних (403) працівників становили особи чоловічої статі 174 особи (57%), 

жіночої – 131 (43%). 

Яке Ваше місце роботи? 

 

Це засвідчує те, що переважну більшість із числа опитуваних становили 

працівники слідчих підрозділів 253 особи (45,8%), Прокуратура 44 (14,4%), 
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Суд 42 (14,8%), Адвокатура (12,8%), ЗВО (12,2%) 

 

Який Ваш досвід роботи на займаній посаді? 

 

Доходимо висновку, що в опитуванні взяли участь як молоді спеціалісти, 

які перебувають на займаних посадах до 3 років – 86 осіб (28,2%), так і 

досвідчених працівників, які перебувають на займаних посадах від 10 до 

15 років, – 47 осіб (15,4%) та більше 15 років – 6 осіб (2%). 

 

У ЯКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ ВИ ПРАЦЮЄТЕ/МЕШКАЄТЕ? 

 

Це дає підстави зробити висновок, що переважна більшість опитуваних 

є мешканцями або працівниками Одеси та Одеської області – 367 осіб (93,1%). 

 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ ПЕРШІ ДВА 

РЕЧЕННЯ Ч. 3 СТ. 233 КПК УКРАЇНИ У РЕДАКЦІЇ: 

«3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали 
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слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 

майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у 

вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, 

дізнавач за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після 

здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про 

проведення обшуку, слідчого експерименту.» 

 

 

Вочевидь опитуваними є досвідчені працівники, які брали участь при 

поданні, розгляді та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) 

дій – 174 особи (57%). 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 225 КПК 

УКРАЇНИ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАНЬ СТОРІН ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

ДОПИТУ У ПОРЯДКУ СТ. 225 КПК УКРАЇНИ? 

 

 

Безперечно, 83,1% (254 особи) опитуваних респондентів підтримують 

пропозицію викласти у ст. 225 КПК України вимоги до клопотань сторін про 

проведення допиту у порядку ст. 225 КПК України. 
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ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ Ч. 1 СТ. 225 КПК УКРАЇНИ ПІСЛЯ 

ПЕРШОГО РЕЧЕННЯ ДОПОВНИТИ РЕЧЕННЯМ ЧЕТВЕРТИМ ТА 

П’ЯТИМ У РЕДАКЦІЇ: 

«Особа, яка подала клопотання, викликається для  участі у розгляді 

клопотання. Участь особи, яка подала клопотання, у розгляді клопотання 

є обов’язковою. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за 

клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою дослідити 

будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання»? 

 

 

Звідси, переважна більшість 83,6% (255 осіб) опитаних респондентів 

підтримують пропозицію ч. 1 ст. 225 КПК України після першого речення 

доповнити реченням четвертим та п’ятим у зазначеній редакції. 

 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 237 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ОГЛЯД ЖИТЛА ЧИ 

ІНШОГО ВОЛОДІННІ ОСОБИ? 
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Це дає підстави зробити висновок, що більшість 65,3% (198 осіб) 

опитаних респондентів висловились за пропозицію викласти у ст. 237 КПК 

України окремі вимоги до клопотання про огляд житла чи іншого володінні 

особи 

 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 237 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО УХВАЛИ СЛІДЧОГО СУДДІ ЗА 

ПІДСУМКАМИ РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ ПРО ОГЛЯД ЖИТЛА ЧИ 

ІНШОГО ВОЛОДІННІ ОСОБИ? 

 

 

 

Як висновок можна стверджувати, що більшість 63,3% (198 осіб) 

опитаних респондентів висловились за пропозицію викласти у ст. 237 КПК 

України окремі вимоги до ухвали слідчого судді за підсумками розгляду 

клопотання про огляд житла чи іншого володінні особи 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У СТ. 240 КПК 

УКРАЇНИ ОКРЕМІ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 

СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ У ЖИТЛІ ЧИ ІНШОМУ ВОЛОДІННІ 

ОСОБИ? 
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Як висновок можна стверджувати, 81% респондентів підтримують, 

пропозицію викласти у ст. 240 КПК України окремі вимоги до клопотання про 

проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні особи 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ Ч. 3 СТ. 240 КПК 

УКРАЇНИ У РЕДАКЦІЇ:  

 

«3. До участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник, а також інші учасники 

кримінального провадження, в тому числі особи, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені»? 

 

Звідси, переважна більшість 93% респондентів підтримуєте пропозицію 

викласти ч. 3 ст. 240 КПК України у редакції. 

 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ ВИКЛАСТИ У Ч. 3 СТ. 242 КПК 

УКРАЇНИ ВИМОГИ ДО КЛОПОТАННЯ ПРО ПРИМУСОВЕ ЗАЛУЧЕННЯ 

ОСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНОЇ АБО ПСИХІАТРИЧНОЇ 

0

100

200

300

400

500

Так

Ні

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Так

Ні



231 
 

ЕКСПЕРТИЗИ? 

 

 

Переважна більшість 98% респондентів підтримують пропозицію 

викласти у ч. 3 ст. 242 КПК України вимоги до клопотання про примусове 

залучення особи для проведення медичної або психіатричної експертизи 

 

ЧИ ПІДТРИМУЄТЕ ВИ ПРОПОЗИЦІЮ Ч. 2 СТ. 509 КПК УКРАЇНИ 

ДОПОВНИТИ РЕЧЕННЯМ:  

«У клопотанні, крім відомостей, передбачених пунктами 1-3 частини 1 статті 

184 цього Кодексу, вказуються: 1) відомості про призначення психіатричної 

експертизи та її висновок; 2) відомості про необхідність тривалого 

спостереження та дослідження особи; 3) відомості про призначення 

стаціонарної психіатричної експертизи»? 

 

 

Як висновок можна стверджувати, 83% респондентів підтримують  

пропозицію ч. 2 ст. 509 КПК України доповнити вище зазначеним реченням 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведення опитування дало підстави зробити такі висновки: 

 

1. Щодо пропозиції «викласти перші два речення ч. 3 ст. 233 КПК України 

у редакції: «3. Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали 

слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у 

невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за 

погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких 

дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку, 

слідчого експерименту.»» - 57 % респондентів її підтримують. Це свідчить про 

те, що натепер є потреба у розширенні переліку процесуальних дій, які можуть 

бути проведені у режимі, передбаченому ч. 2 ст. 233 КПК України. 

2. Щодо пропозиції «викласти у ст. 225 КПК України вимоги до клопотань 

сторін про проведення допиту у порядку ст. 225 КПК України», то вона 

підтримана  83,1% респондентів, що свідчить про практичні проблеми, 

пов’язані із відсутність вимог до клопотань у порядку ст. 225 КПК України, та 

практичну потребу в їх вирішенні.  

3. Щодо пропозиції «ч. 1 ст. 225 КПК України після першого речення 

доповнити реченням четвертим та п’ятим у редакції: «Особа, яка подала 

клопотання, викликається для  участі у розгляді клопотання. Участь особи, яка 

подала клопотання, у розгляді клопотання є обов’язковою. Під час розгляду 

клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за 

власною ініціативою дослідити будь-які матеріали, що мають значення для 

вирішення клопотання»?»  - підтримали 83,6% респондентів, що вказує на те, 

то порядок розгляду клопотань у порядку ст. 225 КПК України потребує 

вдосконалення щодо виконання тягаря доказування та розширення 

повноважень слідчого судді для встановлення наявності / відсутності підстав 
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допиту у порядку ст. 225 КПК України.  

4. Щодо пропозиції «викласти у ст. 237 КПК України окремі вимоги до 

клопотання про огляд житла чи іншого володінні особи» - підтримана 65,3%, 

що свідчить про те, що сучасний відсильний характер вимог до клопотання не 

відповідає потребам практики.  

5. Пропозиція «викласти у ст. 237 КПК України окремі вимоги до ухвали 

слідчого судді за підсумками розгляду клопотання про огляд житла чи іншого 

володінні особи» підтримана 63,3% респондентів, що свідчить про те, що 

доречним є викладення окремих вимог до ухвали слідчого судді за підсумками 

розгляду клопотання про огляд житла чи іншого володінні особи, зважаючи на 

невідкладний характер цієї слідчої (розшукової) дії. 

6. Пропозицію «викласти у ст. 240 КПК України окремі вимоги до 

клопотання про проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому 

володінні особи» підтримали 81% респондентів, що обумовлено специфікою 

проведення слідчого експерименту у житлі та іншому володінні особи та 

доказування підстав для його проведення.  

7. Щодо пропозиції «викласти ч. 3 ст. 240 КПК України у редакції: «3. До 

участі в слідчому експерименті можуть бути залучені підозрюваний, 

потерпілий, свідок, захисник, представник, а також інші учасники 

кримінального провадження, в тому числі особи, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені»», то вона підтримана 93% респондентів. 

Це обумовлено тим, що слідчий експеримент пов'язаний із обмеженнями прав 

людини, і тому має бути забезпечена участь осіб, чиї права можуть бути 

обмеженими.  

8. Щодо пропозиції «викласти у ч. 3 ст. 242 КПК України вимоги до 

клопотання про примусове залучення особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи», то її підтримали 98% респондентів, що 

беззаперечно свідчить про прогальність КПК України у цій частині натепер та 

потребу практики в усуненні цієї прогалини.  

9. Щодо пропозиції «чи підтримуєте ви пропозицію ч. 2 ст. 509 КПК 
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України доповнити реченням: «У клопотанні, крім відомостей, передбачених 

пунктами 1-3 частини 1 статті 184 цього Кодексу, вказуються: 1) відомості про 

призначення психіатричної експертизи та її висновок; 2) відомості про 

необхідність тривалого спостереження та дослідження особи; 3) відомості про 

призначення стаціонарної психіатричної експертизи»», позитивно 

висловились 83% респондентів. Це вказує на те, що для вирішення питання 

про проведення стаціонарної психіатричної експертизи потрібно 

встановлювати коло обставин, які неповністю викладені у ч. 2 ст. 509 КПК 

України. 
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реалізацією завдань кримінального провадження, має цінність для навчального



процесу, а надані матеріали мають високий теоретичний рівень та суттєву 
практичну значущість.

Використання матеріалів дисертаційного дослідження Могили Вадима 
Сергійовича сприятиме підвищенню рівня юридичних та спеціальних знань 
майбутніх працівників Національної поліції щодо розуміння теоретичних і 
прикладних питань, що виникають у зв'язку з реалізацією повноважень 
слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні клопотань про 
проведення слідчих (розшукових) дій.

Результати дисертаційного дослідження Могили Вадима Сергійовича 
щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження на тему 
«Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 
клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій» впроваджені до 
навчального процесу Одеського державного університету внутрішніх справ і 
використані при проведенні лекційних і семінарських (практичних) занять з 
навчальних дисциплін «Кримінальний процес», «Актуальні проблеми 
застосування кримінального процесуального законодавства України», 
«Проблемні питання кримінального процесуального законодавства України».

Члени комісії:

Начальник НМВ ОДУВС 
кандидат технічних наук, доцент

Завідувач кафедри 
кримінального процесу 
факультету ПФДОДР ОДУВС 
кандидат юридичних наук, доцент

Олександр С1ФОРОВ

Ганна ТЕТЕРЯТНИК

Професор кафедри 
кримінального процесу 
факультету ПФДОДР ОДУВС 
кандидат юридичних наук, професор



ЕРДЖУЮ
проректор Одеського державного 
ету внутрішніх справ

них наук, професор

олодимир ГРОХОЛЬСЬКИИ

2021

АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
результатів дисертаційного дослідження Могили Вадима Сергійовича 
на тему «Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді 
та вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшуковик) дій» у 

наукову діяльність Одеського державного університету’ внутрішніх справ

м. Одеса »_ _2021 р.

Комісія у складі:

1) начальника відділу організації наукової роботи ОДУВС. кандидат 

юридичних наук Домброван Н.В.:

2) профессора кафедри кримінального пронесу ОДУВС, кандш іта 

юридичних наук, професора Смокова С.М.:

3) завідувача кафедри кримінального процесу ОДУВС. кандидата 

юридичних наук, доцента Тетерятник Г.К.

склала цей акт з приводу того, що комісією вивчені наукові положення, 

пропозиції і рекомендації Могили Вадима Сергійовича щодо впровадження 

результатів дисертаційного дослідження на тему «Повноваження слідчого та 

слідчого судді при поданні, розгл енні клопотань про проведе

слідчих (розшуковик) дій» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 

08 «Право» за спеціальністю 081 «П аво» у науково-дослідну діяльність 

Одеського державного у ківер.... внутрішніх справ МВС України при 

проведенні наукових досліджень зі емок : ДР ОДУВС «Пріоритетні напрямки 

розвитку та реформування правоохоронних органів в умовах розгортання



демократичних процесів у державі» (державний реєстраційний номер 

0116U006773).

Результати наукового дослідження знайшли своє відображення у 

наступних наукових працях:

1. Могила В.С. Проблемні аспекти доказування необхідності проведення 

обшуку (за перспективним кримінальним процесуальним 

законодавством). Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. 

№ 1. 0 . 213-217.

2. Могила В.С. Судова оцінка застосування статті 233 КПК України у 

судовій практиці. Правові та інституційні механізми забезпечення 

розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. 18 травня 2018 

р.) У 2-х т. Т. 2 і відп. ред. Г.О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім 

«Гельветика», 2018. С. 368-370.

3. Гловюк І.В.. Могила В.С. Складання, розгляд та вирішення клопотання 

слідчого про огляд житла чи іншого володіння особи: теорія, практика, 

перспективи вдосконалення. Theoretical and practical mechanisms oj 

development o f legal science at the beginning o f third millennium: Collective 

monograph. Tbilisi: Izdevnieciba "Baltija Publishing", 2018. 300 p. C. 73-98.

4. Могила В.С. Проблемні питання визначення повноважень слідчого 

стосовно проведення слідчого експерименту у житлі чи іншому володінні 

особи. Актуальні питання досудового розслідування та тенденції 

розвитку криміналістичної методики : тези догі. всеукр. наук.-практ. 

конф. (м. Харків. 21 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків, нац. ун-т 

внутр. справ. Харків. 2018. С. 126-128.

5. Могила В.С. Судовий дозвіл на проведення слідчого експерименту в 

житлі чи іншому володінні особи. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. 2019. Серія ПРАВО. Випуск 54. С. 202-207.



6. Могила В.С. Проблемні питання визначення локального предмету 

доказування при розгляді слідчим суддею клопотання про проведення 

обшуку (ч. З ст. 233 КПК України). Правове життя сучасної України: у 2 

т.: матеріали Міжнар. наук-практ. конф. (м. Одеса. 17 трав. 2019 р.) і відп. 

ред. Г. О. Ульянова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019. Т. 2. 

С. 373-376.

7. Mohyla V. Jurisdiction issues of motions to conduct investigative (search) 

actions. Visegrad Journal on Human Rights. 2019. №4. 4. 3. C. 137-142.

8. Могила В.С. Повноваження слідчого судді під час розгляду та вирішення 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій: зміст і класифікація. 

Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення досудоєого 

розслідування : тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків. 28 листоп. 

2019 р.) / МВС України. Харків, нац. ун-т внутр. справ. Харків. 2019. С. 

238-240.

9. Могила В.С. Клопотання слідчого у порядку ст. 245 КГІК України: 

проблемні питання. Теоретичні та практичні проблеми розвитку 

крим'пального права і процесу: матеріали VIII Всеукраїнського науково- 

практичного семінару (м. Івано-Франківськ, 06 грудня 2019 року). Івано- 

Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 

2019. С. 47-51.

10. Могила В.С. Особливості розгляду слідчим суддею клопотання слідчого 

про надання дозволу на примусове відбирання біологічних зразків. 

Порівняльно-аналітичне право. 2020. №1. С. 557-560.

11. Могила В.С. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого

володіння особи- деякі теоретико-практичні питання. Науковий 

електронний юридичний журнал. 2021. №4. С. 532-535. URL:

http://lsei.org.ua/4 2021 /133.pdt

Комісія дійшла висновку, що дисертаційне дослідження Могили Вадима 

Сергійовича щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження на

http://lsei.org.ua/4_2021_/133.pdt


тему «Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та 

вирішенні клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій» на здобуття 

ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 

«Право» містить грунтовні наукові рекомендації теоретичного та прикладного 

характеру, спрямоване на вдосконалення низки інститутів чинного 

кримінального процесуального законодавства України та становить цінність 

для наукової діяльності, а надані матеріали мають високий теоретичний рівень 

та суттєву практичну значущість.

Результати дисертаційного дослідження Могили Вадима Сергійовича 

щодо впровадження результатів дисертаційного дослідження на тему 

«Повноваження слідчого та слідчого судді при поданні, розгляді та вирішенні 

клопотань про проведення слідчих (розшукових) дій» впроваджено у наукову 

діяльність ОДУВС, зокрема при проведенні наукових досліджень за темок ; і г 

ОДУВС «Пріоритетні напрямки розвитку та реформування правоохоронних 

органів в умовах розгортання демократичних процесів у державі» (державний 

реєстраційний номер 011611006773 )

Члени комісії:

Начальник відділу 
організації наукової роботи 
кандидат юридичних наук Н.В. Домброван

Професор кафедри
кримінального процес}
кандидат юридичних наук, професор С. М. Смоков

Завідувач кафедри 
кримінального процесу 
кандидат юридичних наук, доцент Г.ЇС. Тетерятник








