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Ст. 1 КПК. Кримінальне процесуальне 

законодавство України та сфера його дії 

Порядок визначається 

лише кримінальним 

процесуальним 

законодавством України 

1.Відповідні положення Конституції  

України. 

2. Міжнародні договори України, згода на 

обов’язковість яких надана ВРУ 

3.Обов'язковість рішень ВСУ ст.458 КПК 

4. Цього Кодексу та інших законів України 



Конституція України 1996 р.  Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. 

(ратифіковано Україною 17.07.1997 р.) ч. 4 ст. 55 Конституції - «кожен має право після використання 

всіх національних засобів правового захисту звертатися за 

захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

судових установ, членом або учасником яких є Україна  

ст.26 Віденської Конвенції «Про право міжнародних договорів» від 

23.05.1969 р. (рат.Україною 14.05.1986 р. у складі СРСР) «кожен чинний 

договір є обов'язковим для його учасників і повинен добросовісно 

виконуватися»; ст. 27: «Учасник не може посилатися на положення свого 

внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним 

договору»;  

ЗУ «Про право міжнародних договорів» від 29 червня 2004 р. - чинні 

м.д. України, згода на обов'язковість яких надана ВРУ - частина 

нац.закон-ва і застосовуються у порядку, якщо м.д. України, який набрав 

чинності, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у 

відповідному акті закон-ва України, застосовуються правила 

міжн.договору (ст. 19)  

ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року (п.1 

ст. 2 підтверджено обов’язковість виконання Україною рішення 

Суду відповідно до ст. 46, і заходи заг-го хар-ру: зміну практики 

застосування законодавства укр.судами, рішення Суду джерело 

права, якими керуються суди.  

ст. 382 КК невиконання судового рішення, відповідальність за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, 

пост-ви суду, що набрали законної сили або за перешкоджання їх виконання, в т.ч. вчинення таких дій 

службовою особою; такою, що займає відповідальне і о\відповідальне становище, відповідальність за умисне 

невиконання с\особою рішення Європейського Суду  

Ст.1 Зобов'язання поважати права людини 

Високі Договірні Сторони гарантують 

кожному, хто перебуває під їхньою 

юрисдикцією, права і свободи, визначені в 

розділі І цієї Конвенції 



Конституція України 1996 р. 

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 01.11.1996 року  

“Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” 

12.06. 2001 р. ст. 40 Закону від 5.06. 1981 р. № 2022-Х “Про судоустрій України” передбачала, що ВСУ: «дає керівні роз’яснення 

судам у питаннях застосування законодавства, що виникають при розгляді судових справ. Керівні роз’яснення Пленуму ВСУ є 

обов’язковими для судів, інших органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз’яснення». 

Рішення Конституційного Суду України 

1) 11-рп/99 від 29.12.99 р. щодо відповідності Конституції України  положень статей 24,58,59,60,93, 190 КК України в  

   частині, що передбачає смертну кару як вид покарання.  

3) 15-рп/2004 від 2.11.2004 р. щодо відповідності Конституції України положень ст. 69 КК України (справа про призначення  

судом більш м’якого покарання ) 

4) 5-рп/2005 від 22.09.2005 р. щодо постійного користування земельними ділянками 

6) 17-рп/2010 від 29.06.2010 р. щодо відповідності Конституції України абз.8 п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про міліцію” 

7) 10-рп/2011 від 11.10.2011 р. щодо відповідності Конституції окремих положень ст. 263 КУпАП та п. 5 ч. 1 ст. 11 

    Закону України “Про міліцію”(справа про строки адмін. затримання) 

5) 30.04 2009 р. № 23-рп( про право на правову допомогу) щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конст України  

2) 4-рп/2001 від 19.04.2001 р.щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання 

Ст. 8 принцип верховенства права і норми прямої дії 

9) 9-рп/2012 від 12.04.2012 р. щодо рівності сторін судового процесу 

8)12-рп/2011 від 20.10.2011 р. за зверненням СБУ щодо офіційного тлумачення ст. 62 Конституції  



1) 12 лютого 2002 року КСУ у рішеннях № 3-рп/2002 (справа про електроенергетику) (п.3.1). та 13 грудня 2011 

року № 17-рп/2011 (п.6.1) щодо відповідності Конституції окремих положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», 

КПК, ГПК, ЦПК та КАС України: Конституція України як головне джерело національної правової системи є 

також базою поточного законодавства. Вона надає можливість урегулювання певних суспільних відносин на 

рівні законів, які конкретизують закріплені в Основному Законі положення.  

3) у справі (справа про утворення політичних партій в Україні) 12 червня 2007 року № 2-рп/2007 

Ч. 1 ст. 64 Конституції України визначено, що конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 

бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (п.2). 

4) у справі від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 (про постійне користування земельними ділянками)  

5.2. згідно зі ст. 22 Конституції конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ч.2), 

при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав і свобод (ч.3). 

5.4. Конституційний принцип правової д-ви передбачає встановлення правопорядку, який повинен гарантувати 

кожному утвердження і забезпечення прав і свобод. Цей принцип (ст.58 Конституції), є гарантією стабільності 

суспільних відносин, у тому числі між державою і громадянином. Він гарантує впевненість громадян у тому, що 

їхнє теперішнє становище не буде погіршено прийняттям нового закону чи іншого нормативно-правового акта.  

5) у справі за конст.поданням СБУ від 20.10.2011 р. щодо офіційного тлумачення ч.3 ст. 62 Конституції №12-рп/2011 

обвинувачення особи у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на доказах, одержаних у результаті порушення 

або обмеження її конституційних прав і свобод, крім випадків коли Основний закон допускає такі обмеження. 

2)Рішення КСУ від 14.12.2000 р. № 15-рп/2000 (справа про порядок виконання рішень КСУ): «Відповідно до 

Конституції України рішення КСУ є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не 

можуть бути оскаржені (ч.2 ст. 150)» (п. 2).  



Європейський Cуд з прав людини 

Рішення Європейського Суду з 

прав людини від 18.07.2006 р. 

 “Проніна проти України” 

Рішення Європейського Суду з 

прав людини від 10.05.2011 р. 

“Харченко проти України” 

Рішення Європейського Суду з 

прав людини від 25.10.2011 р. 

“Баліцький проти України” 

Рішення Європейського Суду з 

прав людини від 15.05.2012 р. 

“Каверзін проти України” 

Верховенство права у рішеннях 

ВСУ і КСУ 

Постанова Пленуму ВСУ від 01.11.96 р. 

“Про застосування Конституції України при 

здійсненні правосуддя”  Рішення КСУ у 

справі жителів м. Жовті Води від 25.12.97 р. 

№ 9- зп – “зазначена норма  зобов'язує суди 

приймати заяви до розгляду навіть у 

випадках відсутності в законі спеціального 

положення про судовий захист”. 

Рішення КСУ №17-рп/2010 від 29.06.2010 

р. щодо відповідності Конституції України 

абз.8 п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України “Про 

міліцію” (затримання за бродяжництво) 

Рішення КСУ №10-рп/2011 від 11.10.2011 р. 

щодо відповідності Конституції України 

окремих положень ст. 263 КУпАП та п. 5 ч. 1 

ст. 11 ЗУ “Про міліцію” (про строки 

адміністративного затримання) 



Обов’язковість рішень ВСУ ст. 324, 368 КПК 

Ст.445 КПК Підстави для перегляду судових 

рішень Верховним Судом України  

1. Підставами для перегляду  судових 

рішень ВСУ, що набрали законної 

сили, є: 

неоднакове застосування судом 

касаційної інстанції одних і тих 

самих норм закону України про 

кримінальну відповідальність щодо 

подібних суспільно небезпечних діянь, 

що потягло ухвалення різних за 

змістом судових рішень; 

2. встановлення міжнародною 

судовою установою, юрисдикція якої 

визнана Україною, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань 

при вирішенні справи судом. 

1). п. 1, 2, 7 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ст. 257 КК 

2). п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК 

ст.458 Обов'язковість рішення ВСУ.  

2010 р. у справі К. – ч. 2 ст. 307 КК 

щодо конфіскації майна 

До 2010 р. ст. 38 ЗУ “Про судоустрій і статус 

суддів ”  -   Верховний Суд 

З 20.10.2011 р. - процесуальні порушення 

ВССУ 



Ст. 2 Завдання кримінального провадження 

1. Захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень 

б) жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений; 

в) жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному 

примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була 

застосована належна правова процедура; 

2. Охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального 

провадження 

а) кожний, хто вчинив кримінальне провадження, був притягнутий 

до відповідальності в міру своєї вини; 

3. Забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і 

судового розгляду з тим, щоб: 



Ст. 5. Дія Кодексу в часі 

1. Процесуальна дія проводиться, а процесуальне 

рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, 

чинними на момент початку виконання такої дії або 

прийняття такого рішення 

2. Допустимість доказів визначається положеннями цього 

Кодексу, які були чинними на момент їх отримання. 



Ст. 7. Загальні засади кримінального провадження 

7 засад є конституційними засадами 

судочинства (ст. 129 Конституції України) 

2)   законність; 

3)   рівність перед законом і судом; 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності 

вини; 

13) забезпечення права на захист; 

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх 

доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 

17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, 

дій чи бездіяльності; 

20) гласність і відкритість судового провадження та його 

повне фіксування технічними засобами 



12 засад передбачені окремо як 

конституційні норми 

1)  верховенство права (ст. 8 КУ); 

4)  повага до людської гідності (ст. 28 КУ); 

5)  забезпечення права на свободу та особисту недоторканість 

(ст. 29 КУ); 

6)  недоторканість житла чи іншого володіння особи (ст. 30 КУ); 

7)  таємниця спілкування (ст. 31 КУ); 

8)  невтручання у приватне життя (ст. 32 КУ); 

9)  недоторканість права власності; 

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

та членів сім’ї; 

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне  

те саме правопорушення; 

14) доступ до правосуддя; 

16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 

22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження. 



3. Засади кримінального провадження, передбачені 

Конвенцією 1950 р. 

1) верховенство права (ст. ст. 1, 46); 

2) законність (ст.ст. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 і т.д.); 

3) рівність перед законом і судом (ст.ст. 1, 5, 6, 13, 15, 17, 18); 

4) повага до людської гідності (ст. 3); 

5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканість (ст.ст. 5, 6); 

6) недоторканість житла чи іншого володіння особи; 

7) таємниця; 

8) невтручання у приватне життя; 

9) недоторканість права власності (ст.1 Першого протоколу); 

10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини (ст.ст. 5, 6); 

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

та членів сім’ї (ст.ст. 6, 8, 13); 

12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і  

те саме правопорушення (ст. 7); 

13) Забезпечення права на захист; 

14) доступ до правосуддя; 

15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду  

своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості 

 

ст. 8 

Ст.ст. 5,6,13 



4. Безпосередньо випливають із міжнародних 

договорів і практики Європейського Суду з прав 

людини 

1) Верховенство права (ст. 8 Конституції України, ч. 2 ст. 8 КПК України-

принцип верховенства права у кр/провадженні застосовується з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини); 

2) Законність    - cт.  9  КПК (ст. 129 Конституції України)  

ч. 3 ст. 9 КПК – закони та інші нормативно-правові акти України, положення 

яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому 

Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може 

застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.  

ч. 4 ст. 9 КПК  – у разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному 

договору, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, застосовуються 

положення відповідного міжнародного договору України.   

ч. 5 ст. 9 КПК  – кримінальне процесуальне законодавство України 

застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.  

ч. 6 ст. 9 КПК  – у випадках, коли положення цього Кодексу не 

регулюють, або неоднозначно регулюють  питання кр\провадження, 

застосовуються загальні засади кр\провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК. 



Перехідні положення КПК 

Порядок звільнення від кримінальної відповідальності Підсудність Обсяг прав учасників процесу Протоколи слідчих дій і 

судового засідання Відшкодування шкоди                Оскарження постанови про порушення кримінальної справи 

2.2. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції права і свободи людини і гр-на захищаються судом, отже, д-ва зобов’язана 

гарантувати кожному захист його прав і свобод у судовому порядку; суд не може відмовити у правосудді, якщо гр-н України, 

іноземець, особа без гр-ва вважають, що їх права і свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди 

для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод (п. 1 резол. Част. Рішення КСУ від 25 грудня 1997 року № 

9-зп (справа за зверненням жителів м. Жовті Води)   і   Ст. 69 КК(змін. від 22.12.2006 р.) 

У справі “Левінца проти Молдови” від 16.12.2008 р.  п. 97. Суд нагадує, що в його завдання не входить розгляд 

фактичних чи юридичних помилок, що можуть допускатися національними судами, до тих пір, поки ці помилки не 

порушили права і свободи, що захищаються Конвенцією. (Schenk v. Switzerland, 12 07 1988 р, п.п. 45-46; Teixeira de Castro v. 

Portugal, 9 06 1998 р, п. 34; Heglas v. the Czech Republic. № 5935/02, 1 03 2007 р. 

Докази 

55. використання доказів, здобутих із порушенням права затриманого на мовчання та права не свідчити проти себе, 

Суд, це - загальновизнані міжнародні стандарти, які є основними складниками поняття справедливого судового розгляду за 

статтею 6. Встановлення таких стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю захисту обвинуваченого від неправомірного 

тиску з боку органів влади, що дає змогу уникати помилок при здійсненні правосуддя та реалізації цілей статті 6. Право не 

свідчити проти себе вимагає, зокрема, від сторони обвинувачення в кримінальній справі не допускати - при спробах 

доведення своєї версії проти обвинуваченого - використання доказів, здобутих за допомогою методів примусу чи тиску 

всупереч волі обвинуваченого – “Шабельник проти України”; “Балицький проти України” від 03.02.2012 п.37-

38(остаточне); рішення КСУ щодо ст.62 Конституції від 20.10.2011р.; ст.236-8 КПК від 30.06.2009 р п.3.1 

1) 12 лютого 2002 року КСУ у рішеннях № 3-рп/2002 (справа про електроенергетику) (п.3.1). та 13 грудня 2011 року № 17-

рп/2011 (п.6.1) щодо відповідності Конституції окремих положень ЗУ «Про судоустрій і статус суддів», КПК, ГПК, ЦПК та 

КАС України: Конституція України як головне джерело національної правової системи є також базою поточного 

законодавства. Вона надає можливість урегулювання певних суспільних відносин на рівні законів, які конкретизують 

закріплені в Основному Законі положення. Рішення КСУ від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005 ст. 58 Конституції… 



Додаткове (нове) розслідування неконституційне- рішення ЄСуду у справі “Салов проти України” від 

6.09.2005 р. 

64. Суд відзначає, що кримінальне провадження проти заявника стосувалося “встановлення 

обґрунтованості кримінального обвинувачення”, оскільки містило всі три необхідні для такого висновку 

складові: кваліфікацію відповідно до внутр.зак-ва, природу злочину та ступінь суворості покарання, 

якого може зазнати відповідна особа (Garyfallou AEBE v. Greece, р-ня від 24. 09. 1997 р, § 32, та “Коваль 

проти України”, від 30.03. 2004 р.). У цій справі Суд повинен дослідити чи був заявник, чию кримінальну 

справу було повернено на додаткове розслідування на стадії судового розгляду, “обвинуваченим” в сенсі 

статті 6 § 1.  

Повноваження слідчого та інших осіб Пред’явлення обвинуваченого Обмеження конституційних прав обшук 

виїмка, накладення арешту на кореспонденцію з дотриманням вимог Конституції 

Призначення експертизи Ознайомлення з матеріалами справи – КПК 2012 право на захист Обвинувальний 

висновок - рішення КСУ  (справа про ознайомлення обвинуваченого і захисника з матеріалами кримінальної 

справи) 18 січня 2012 року № 1-рп/2012.   

Попередній розгляд справи судом – з дотриманням рішення КСУ та пілотного рішення “Харченко проти 

України” 

Затримання Запобіжні заходи - підписка про невиїзд нагляд командування військової частини – проте 

обставини, що враховуються при обранні з\з   Тримання під вартою 18 чи 12 місяців  - Рішення КСУ від 

2.11.2004 р. (справа про призначення судом більш м'якого покарання) №15-рп/2004:”справедливість-як 

принцип правової держави випливає із суті конституційних прав та свобод людини і гр-на, зокрема 

права на свободу, які не можуть бути обмежені, крім випадків передбачених Конституцією. ” 

Зміна з\з апеляційним судом Порядок продовження строків з\з – як за КПК 2012, але практика ЄСуду  



66.На думку Суду, повернення справи на додаткове розслідування відзначило процедурний крок, який був 

передумовою для нового визначення кримінального обвинувачення (Нікітін проти Росії, заява  № 50178/99, 

ч. 58, ЕСНR 2004), навіть якщо таке повернення не містило жодних ознак остаточного рішення у 

кримінальній справі і не було остаточним визначенням обвинувачення проти заявника, останнє 

повинно було розглядатися більш детально відповідно до скарг в рамках статті 6 § 1 Конвенції. Беручи 

до уваги важливість цих процесуальних рішень Куйбишевського райсуду м. Донецька та президії Донецького 

облсуду та їх впливу та результат провадження в цілому, Суд вважає, що гарантії ст. 6 § 1 мають застосуватися 

до цих процедурних кроків.  

79. Суд зауважує, що скарги заявника відповідно до статті 6 § 1 Конвенції переважно стосуються 

чотирьох питань, які будуть розглянуті по черзі під час розгляду стверджуваних порушень у провадженні 

щодо цієї справи: 

(а) по-перше, чи діяли суди незалежно та неупереджено  у цій справі; 

(b) по-друге, чи дотримувався принцип рівності сторін; 

(c) по-третє, чи обвинувальний вирок суду щодо перешкоджання заявником здійсненню виборчого 

права громадянами (стаття 127 КК України) був достатньо обґрунтованим; та 

(d) по-четверте, чи порушили постанова про направлення справи на додаткове розслідування та 

подальше засудження заявника принципи верховенства права та правової певності. 

65. Поняття ”обвинувачення” має ”автономне” значення; воно повинно розумітися в сенсі Конвенції, а не 

лише в контексті його значення в національному праві. Воно може визначатися як ”офіційне 

повідомлення особи компетентним органом державної влади, в якому стверджується, що особа 

вчинила кримінальний злочин”, визначення, яке також відповідає поняттю ”впливу важливі наслідки для 

стану підозрюваного“ ( Deweer v. Belgium, р-ня від  27 02 1980 р, § 42, та § 46, та Eckle v. Germany, від 15 07 

1982 р., § 73). Більш того, як вказував Суд в р-ні Imbrioscia v. Switzerland  (р-я від 24 11 1993 р, § 36) слова 

“при встановленні кримінального обвинувачення” в статті 6 §. 1 не означають, що ця стаття не 

застосовується до стадії досудового слідства (Tejedor Garcia v. Spain, р-я від 16 12 1997 р., § 27). 



Приватне обвинувачення: категорії справ і процедура 

Процедура розгляду справи судом першої інстанції – повний розгляд  -  ст.299 КПК Апеляційне, касаційне 

оскарження за КПК 1960 з урахуванням вимог Конституції та практики ЄСуду. Протокольна форма, примусові заходи 

медичного та виховного характеру з урахуванням вимог Конституції та практики ЄСуду. 

(справа про рівність сторін судового процесу) КСУ 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 

     2.2. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом, 

отже, д-ва зобов’язана гарантувати кожному захист його прав і свобод у суд. порядку; суд не може відмовити у 

правосудді, якщо гр-н України, іноземець, особа без гр-ва вважають, що їх права і свободи порушені або пор-ся, 

створено або ст-ся перешкоди для їх реалізації або мають місце інші ущемлення прав та свобод (п. 1 Рішення КСУ 

від 25 12 1997 р № 9-зп). Гарантована Конституцією України рівність усіх людей в їх правах і свободах означає 

необхідність забезпечення їм рівних правових можливостей як матер-го, так і пр-го хар-у для реалізації однакових за 

змістом та обсягом прав і свобод. У правовій д-ві звернення до суду є універсальним механізмом захисту прав, 

свобод та законних інтересів фізичних і юр-х осіб. 

      Основними засадами судочинства є, зокрема, законність, рівність усіх учасників судового процесу перед законом 

і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і в доведенні перед судом їх переконливості 

(пункти 1, 2, 4 частини третьої статті 129 Основного Закону України). 

87. Суд повторює, що принцип рівності сторін у процесі є одним з елементів більш широкого поняття 

справедливого судового розгляду, яке також включає  фундаментальний принцип змагальності процесу (Ruiz-Mateos 

v. Spain, р-ня від 23 06 1993 р., § 63). Більш того, принцип рівності сторін у процесі – у розумінні «справедливого 

балансу» між сторонами - вимагає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість представити справу в таких 

умовах, які не ставлять цю сторону у суттєво невигідне становище відносно до другої сторони (Dombo Beheer B.V. v. 

the Netherlands, р-ня від 27 10 1993 р., § 33, та Ankerl v. Switzerland, р-ня  від 23 10 1996 р., §. 38).  



Дякую за увагу!  

 Запрошую до 

дискусії. 


