


 

слід пам’ятати про 

наступне. 



це вагома гарантія прав 

будь-якої особи, яка є 

учасником кримінального 

провадження.  

 



Вона полягає у забезпеченні 

режиму законності при 

провадженні в кримінальній 

справі, захисті конституційних 

прав і свобод людини і 

громадянина, привнесенні 

елементів змагальності у 

досудове провадження.   

 



охорона прав і свобод людини 

шляхом недопущення 

протиправного та 

необґрунтованого обмеження 

прав людини;  

захист прав і свобод людини, 

тобто їх відновлення у випадку 

порушення. 



 запобігання неправомірним діям і 
рішенням, що порушують конституційні 
права і свободи громадян; 

 відновлювання прав, безпідставно 
порушених органами досудового 
розслідування; 

 надання правомірним рішенням, діям, 
поданням особи, що проводить дізнання, 
слідчого, прокурора юридичної сили, 
легалізувавши тим самим отримані 
докази. 

 



 рішення, спрямовані на збирання доказів 
(постанова про проведення обшуку, виїмки 
тощо);  

 рішення про застосування, зміну чи скасування 
запобіжних заходів (постанова про обрання 
підозрюваному (обвинуваченому) запобіжного 
заходу - взяття під варту, застави тощо); 

 рішення, спрямовані на реалізацію прав осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві 
(постанова про вирішення заявлених клопотань і 
скарг тощо);  

 рішення, які стосуються вирішення питання про 
визнання отриманих фактичних даних 
доказами по справі.  



 Ч. 1. Процесуальними рішеннями є всі 
рішення органів досудового 
розслідування, прокурора, слідчого судді, 
суду. 

 Ч. 2. Судове рішення приймається у 
формі ухвали або вироку, які мають 
відповідати вимогам, 
передбаченим статтями 369, 371-374   
цього Кодексу. 

 Отже, процесуальні рішення слідчого 
судді приймаються у формі постанови.  
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 Для вирішення питання, за яким 
процесуальним законом – КПК або 
КПК 1960 р. має здійснюватись 
кримінальне судочинство, 
визначальною є дата надходження до 
суду скарг, клопотань, подань, а також 
дата набуття КПК чинності. 

 Датою надходження таких матеріалів 
до суду є а дата, зазначена на 
реєстраційному штампі суду 



Якщо подання про обрання запобіжного 

заходу або про продовження строків 

тримання під вартою на підставі КПК 1960 
року надійшло до суду першої  інстанції 

згідно з реєстраційним штампом після       

20 листопада 2012 року, суд приймає 

постанову про відмову в розгляді такого 

подання та роз’яснює, що питання підлягає 
розгляду в порядку, передбаченому 

положеннями КПК.   



Якщо скарга на рішення чи дії слідчого або 
прокурора надійшла до суду першої 
інстанції до 20 листопада 2012 року, і згідно 
з КПК 1960 року ці дії не були предметом 
самостійного оскарження, суд приймає 
постанову про відмову в розгляді такої 
скарги у зв’язку з тим, що вона не є 
предметом розгляду суду та роз’яснює, 
що за наявності підстав, передбачених § 1 
глави 26 КПК, особа має право звернутися 
з відповідною скаргою до слідчого судді. 

 



Суд має розглянути відповідну скаргу, 
керуючись положеннями КПК 1960 року: 
 якщо скарга надійшла до суду першої інстанції  

до 20 листопада 2012 року; 

 якщо скарга надійшла до суду 20 листопада 
2012 року або пізніше, однак згідно з поштовим 
штампом була подана до 19 листопада 2012 
року включно; 

 якщо вони подані 20 листопада 2012 року або 
пізніше, але з дотриманням строку оскарження, 
передбаченого КПК 1960 року. 

 



 якщо скарга на постанову про відмову в 

порушенні кримінальної справи чи на 

постанову про закриття кримінальної справи 

на підставі  КПК 1960 року, яка надійшла до 

суду першої інстанції 20 листопада 2012 року 

або пізніше, була подана з порушенням 

строку оскарження; 

 якщо до суду першої інстанції 20 листопада 

2012 року або пізніше (згідно з реєстраційним  

штампом) надійшла скарга на постанову про 

порушення кримінальної справи. 



 Зміна, скасування чи припинення (окрім 

продовження) таких запобіжних заходів, 

арешту майна, відсторонення від посади 

після набуття чинності новим 

процесуальним законом відбувається 

згідно з п. 9 розділу ХІ «Перехідні 

положення» КПК у порядку, 

передбаченому КПК 1960 року. 



 Судам необхідно враховувати положення 
Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, практику 
Європейського суду з прав людини, а 
також загальну спрямованість реформи 
кримінального судочинства на 
гуманізацію та підвищення гарантій 
захисту прав особи, згідно з якими 
тримання особи під вартою має бути 
винятковим запобіжним заходом.  



судам необхідно перевірити 

доцільність подальшого тримання 

особи під вартою та задовольнити 

клопотання, якщо досягнення мети 

застосування запобіжного заходу 

можливе при обранні іншого, 

більш м'якого запобіжного заходу. 

 



 порядок оскарження визначено главою 26 
КПК; 

 

  частиною 1 ст. 303 КПК передбачено: 
• які рішення, дії чи бездіяльність слідчого або 

прокурора підлягають оскарженню під час 
досудового провадження; 

• ким (заявником, потерпілим, підозрюваним, 
володільцем майна тощо) такі рішення, дії або 
бездіяльність можуть бути оскаржені. 
 

 Встановлений ч. 1 ст. 303 КПК перелік рішень, дій 
чи бездіяльності слідчого або прокурора під час 
досудового розслідування є вичерпним.  

 



 Будучи гарантом забезпечення прав і 

свобод людини на досудовому 

провадженні у кримінальній справі, 

слідчий суддя повинен мати такі 

важелі, які б надавали йому реальну 

можливість здійснювати контроль за 

законністю провадження. 

 Відповідно, він сам має діяти з суворим 

дотриманням вимог закону. 

 


