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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Правова держава, яка 

розбудовується в Україні, потребує відповідних механізмів захисту особи від 

кримінальних правопорушень, які зміцнювали б гарантії забезпечення прав, 

свобод і законних інтересів будь-якого учасника кримінального 

провадження. У зв’язку з цим постає досить важлива проблема 

процесуальних витрат у кримінальному судочинстві як частини витрат 

держави на боротьбу зі злочинністю, що можуть бути їй відшкодовані.  

З прийняттям 13 квітня 2012 року Кримінального процесуального 

кодексу України було запроваджено багато новел, зокрема зазнав істотних 

змін інститут процесуальних витрат у кримінальному провадженні. В новому 

КПК України визначено вичерпний перелік процесуальних витрат, які 

підлягають відшкодуванню (стягненню) (ст. 118 КПК України). 

Аналіз слідчо-судової практики України свідчить про те, що 

розслідування кожного другого кримінального провадження не обходиться 

без залучення потерпілого, кожного третього провадження – свідків, 

експертів. У кожному п’ятому випадку здійснюється зберігання чи 

пересилання речей та документів. Все це потребує залучення коштів, які 

можуть бути стягнуті з обвинуваченої чи засудженої особи. Водночас, у 

передбачених кримінальним процесуальним законом випадках, процесуальні 

витрати здійснюються за рахунок Державного бюджету України (наприклад, 

винесення виправдувального вироку, вчинення кримінального 

правопорушення невстановленою слідством особою, звільнення особи від 

оплати процесуальних витрат тощо). 

Аналіз правозастосовної практики України засвідчує, що в окремих 

випадках виникають складнощі чи допускаються помилки в частині 

вирішення питання відшкодування процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні. Зокрема, суди в одних випадках ухвалюють рішення стягнути з 

обвинувачених (засуджених) процесуальні витрати у дольовій частині, в 
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інших – солідарно. Окрім того, в окремих випадках судами вирішуються 

питання про стягнення процесуальних витрат з потерпілої особи, що 

суперечить нормам КПК України, або ж взагалі не відшкодовуються витрати 

за зберігання та перевезення речових доказів, які були понесені юридичною 

особою. 

Таким чином, вищевказані проблеми можна пояснити недостатнім 

законодавчим регулюванням окремих положень КПК України, в частині 

відшкодування та стягнення процесуальних витрат, а також недостатньою 

теоретичною розробкою відповідних проблем. За таких умов дослідження 

питань процесуальних витрат у кримінальному проваджені має важливе 

наукове і практичне значення. 

У вітчизняній науці кримінального процесуального права висвітлено 

окремі аспекти питань, що стосуються процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні. Зокрема, ця проблематика розглядалась у 

працях Г. І. Алієва та Н. О. Сидорової, С. В. Бажанова, І. О. Барсукова, 

О. В. Бауліна, В. П. Бож’єва, Н. А. Власова, О. В. Горбачова, А. Я. Груна, 

В. М. Демидова, Ю. М. Дьоміна, В. А. Дуніна, Л. Л. Круглікова, 

В. Т. Маляренка, В. Т. Нора, А. А. Павлишина, П. Ф. Пилипчука, 

А. М. Рекункова, С. М. Стахівського, Н. А. Суховенко, В. М. Тертишника, 

В. Т. Томіна, Л. Д. Удалової, Р. І. Шевейка, В. В. Шубіна, Р. Х. Якупова та 

інших. Разом із тим більшість досліджень вищевказаних авторів базувались 

на аналізі КПК 1960 року або зводились до коментування окремих положень 

кримінального процесуального законодавства чи до фрагментарного аналізу 

питань обраної тематики.  

Однак, незважаючи на значну кількість наукових праць, які присвячені 

аналізу процесуальних витрат у кримінальному провадженні, багато питань 

залишається ще не дослідженими, окремі з них неоднозначно вирішуються в 

теорії і на практиці. Зокрема, спірним залишається питання щодо 

відшкодування процесуальних витрат в разі постановлення судом 

виправдувального вироку або ухвали про звільнення особи від кримінальної 



 7 

відповідальності щодо визначення граничного розміру компенсації витрат на 

правову допомогу, яка надається у кримінальному провадженні та інші.  

Викладеним обумовлена актуальність, наукове і практичне значення 

дисертації, в якій автором розроблені положення, висновки, пропозиції та 

рекомендації, спрямовані на вирішення наукового завдання, що полягає у 

розробці теоретичних, правових питань, що стосуються процесуальних 

витрат у кримінальному провадженні. 

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

Дисертацію виконано відповідно до Пріоритетних напрямків розвитку 

правової науки на 2011–2015 роки, затверджених постановою загальних 

зборів Національної академії правових наук від 24 вересня 2010 року № 14-

10П; Плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Львівського державного університету внутрішніх справ за напрямком 

«Протидія злочинам, підслідним ОВС: правові, кримінологічні та 

криміналістичні аспекти» (номер державної реєстрації 0112U007493). Тема 

дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Львівського державного 

університету внутрішніх справ 28 грудня 2011 року, протокол № 4, та 

уточнена рішенням Вченої ради Львівського державного університету 

внутрішніх справ 27 квітня 2016 року, протокол № 9. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

з’ясування правової сутності процесуальних витрат у кримінальному процесі 

України, дослідження особливостей визначення розміру, порядку 

відшкодування (стягнення) процесуальних витрат, а також вироблення на цій 

основі теоретичних та практичних положень з удосконалення кримінального 

процесуального законодавства і практики його застосування. Реалізація 

поставленої мети передбачає вирішення таких основних задач: 

- з’ясувати стан дослідження інституту процесуальних витрат у теорії 

кримінального процесу; 

- зробити історичний екскурс становлення та розвитку інституту 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні; 
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- з’ясувати поняття процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні; 

- визначити структуру та види процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні; 

- дослідити особливості визначення розміру та відшкодування витрат 

на правову допомогу; 

- проаналізувати порядок визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового 

провадження; 

- встановити особливості визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та 

експертів; 

- виокремити особливості визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів; 

- з’ясувати загальні умови відшкодування (стягнення) процесуальних 

витрат; 

- дослідити особливості вирішення судом питання про відшкодування 

(стягнення) процесуальних витрат. 

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають між 

суб’єктами кримінального провадження у зв’язку із здійсненням та 

відшкодуванням (стягненням) процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні. 

Предмет дослідження – процесуальні витрати в кримінальному 

провадженні України. 

Методи дослідження. З огляду на зазначені у дисертації мету і задачі, а 

також з урахуванням об’єкта і предмета дослідження застосовано такі методи: 

діалектичний – для визначення понятійного апарату дослідження (розділи 1–

3); герменевтичний – задля визначення змісту поняття «процесуальні витрати» 

(підрозділ 1.3); логічного аналізу – для вдосконалення КПК України в частині 

регламентації процесуальних витрат у кримінальному провадженні України 
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(розділи 1–3); історико-правовий – використовувався під час вивчення та 

дослідження пам’яток права (підрозділ 1.2); формально-юридичний метод – 

при дослідженні питань, що стосуються визначення розміру та 

відшкодування процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

(підрозділи 2.1–2.4); статистичний – у процесі аналізу матеріалів судової 

практики різних регіонів України щодо визначення розміру, відшкодування 

витрат та порядку стягнення процесуальних витрат (розділи 1–3); 

соціологічний – для отримання даних щодо погляду працівників 

правоохоронних органів (слідчих) і судових органів, а також органів 

прокуратури на проблеми процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні (розділи 2–3). 

Науково-теоретичною базою дисертації є праці з кримінального 

процесуального права, загальної теорії права, пам’ятки кримінального 

процесуального права та довідково-енциклопедична література.  

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали судової практики 

різних регіонів України, розміщені в Єдиному державному реєстрі судових 

рішень України (проаналізовано 157 вироків, 123 ухвали та 134 постанови). 

У роботі використано результати проведеного соціологічного дослідження 

(опитано працівників правоохоронних (слідчих) (185) і судових органів 

(103), а також органів прокуратури (112)). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

присвячена дослідженню процесуальних витрат у кримінальному провадженні, 

під час якого до найбільш суттєвих результатів, що мають елементи наукової 

новизни, є важливими як для розвитку теорії кримінального процесуального 

права, так і для практики правозастосовних органів, а також вказують на 

особистий внесок автора, можна віднести такі: 

уперше: 

- обґрунтовано, що однією з вимог щодо змісту обвинувального акта, 

який підлягає направленню до суду, є зазначення в ньому розміру витрат на 

залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового 
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розслідування) (п. 8 ч. 1 ст. 291КПК України). Однак під час досудового 

розслідування крім цих витрат можуть бути здійснені ще й інші види 

процесуальних витрат, які встановлені в ст. 118 КПК України і підлягають 

відшкодуванню (стягненню) у передбаченому законом порядку. У зв’язку із 

цим положення п. 8 ч. 1 ст. 291 КПК України запропоновано поширити й на 

інші види процесуальних витрат, що передбачені законом, виклавши цей 

пункт в такій редакції: «вид та розмір процесуальних витрат, які були 

здійснені під час досудового розслідування»; 

- запропоновано до процесуальних витрат, які пов’язані із зберіганням і 

пересиланням речей та документів, віднести також витрати, пов’язані із 

знищенням речей, речових доказів, і внести відповідні доповнення до ст. 123 

КПК України; 

- обґрунтовано, що стягненню з обвинуваченого на користь держави 

підлягають не лише документально підтверджені витрати на залучення 

експерта, але й на залучення спеціаліста стороною обвинувачення, слідчим 

суддею та судом, якщо виконувана робота не є їх службовим обов’язком. 

Доведено також, що зазначені вище процесуальні витрати підлягають 

стягненню з обвинуваченого не лише в разі ухвалення судом обвинувального 

вироку, але й постановлення ним ухвали про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням особи від кримінальної 

відповідальності і на цих підставах запропоновано внести відповідні 

доповнення до ч. 2 ст. 124 КПК України; 

- обґрунтовано, що з обвинуваченого на користь потерпілого 

підлягають стягненню всі здійснені ним документально підтверджені 

процесуальні витрати не лише в разі ухвалення судом обвинувального 

вироку, але й постановлення ним ухвали про закриття провадження у зв’язку 

із звільненням особи від кримінальної відповідальності і запропоновано 

внести відповідні доповнення до ч. 1 ст. 124 КПК України; 

- запропоновано доповнити ст. 120 КПК України новим положенням, 

що передбачало б відшкодування витрат за рахунок коштів Державного 
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бюджету України, пов’язаних з оплатою правової допомоги захисника 

підозрюваного, обвинуваченого, представника-адвоката юридичної особи, 

щодо якої здійснюється кримінальне провадження, яка надавалась за рахунок 

коштів цих осіб в разі постановлення слідчим, прокурором та судом рішення 

про закриття кримінального провадження щодо підозрюваного, 

обвинуваченого та юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження з підстав, передбачених ч. 1 і 3 ст. 284 КПК України, а також в 

разі ухвалення судом виправдувального вироку стосовно обвинуваченого, 

уповноваженої особи юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження; 

- запропоновано також законодавчо закріпити обов’язок держави 

відшкодовувати витрати на правову допомогу лише одного захисника 

підозрюваного, обвинуваченого та одного представника-адвоката юридичної 

особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження; 

- запропоновано доповнити ст. 124 КПК України новою частиною, яка 

регулювала б порядок стягнення на користь держави процесуальних витрат, 

пов’язаних із залученням експерта (експертів) та спеціалістів у разі 

винесення судом обвинувального вироку, яким визнано винуватими у 

вчиненні кримінального правопорушення декількох обвинувачених, а також 

в разі постановлення судом ухвали про звільнення від кримінальної  

відповідальності декількох осіб; 

удосконалено:  

- поняття кримінально-процесуальних витрат, як передбачених 

кримінальним процесуальним законодавством витрат, пов’язаних із 

здійсненням кримінального провадження, понесених органами досудового 

розслідування, прокуратури і судом та іншими учасниками кримінального 

провадження, які підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного 

бюджету або стягуються з осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального 

правопорушення, за рішенням суду; 
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- запропоновано удосконалити ст. 122 КПК України шляхом 

виключення з неї частини першої, оскільки положення, викладені в цій 

частині, є фінансовою дискримінацією сторони захисту та суперечать засаді 

публічності (офіційності) кримінального провадження, в силу вимог якої 

саме на сторону обвинувачення покладається обов’язок виклику свідків, 

залучення спеціаліста, перекладача чи експерта у кримінальному 

провадженні та встановлення розміру процесуальних витрат на залучення 

цих осіб, а відшкодування (стягнення) цих витрат здійснюється  лише за 

рішенням суду (ст. 126 КПК України); 

- положення про необхідність включення до змісту клопотання 

прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності, які 

зазначені в ч. 1 ст. 287 КПК України, окремої вимоги про зазначення в 

клопотанні виду та розміру процесуальних витрат, які підлягають 

відшкодуванню (стягненню). В свою чергу, такі ж вимоги слід було б 

включити до змісту мотивувальної та резолютивної частини ухвали суду про 

звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності 

(ст. 372 КПК України); 

- редакцію ч. 2 ст. 126 КПК України шляхом включення до переліку 

зазначених в ній осіб, що наділяються правом на оскарження судового 

рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх інтересів, ще 

й таких учасників кримінального провадження, як потерпілий, цивільний 

позивач, цивільний відповідач та їхні представники, а також представника 

юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження ; 

набули подальшого розвитку: 

- положення про те, що процесуальні витрати характеризуються такими 

ознаками:  

1) нормативне закріплення процесуальних витрат; 2) встановлення в 

законі вичерпного переліку процесуальних витрат; 3) матеріальний характер 

процесуальних витрат; 4) виникають лише під час здійснення кримінального 

провадження; 5) компенсаційний характер процесуальних витрат; 
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6) відшкодування (стягнення) процесуальних витрат здійснюється виключно 

за рішенням суду; 

- доктринальні підходи, що фактичними підставами для відшкодування 

(стягнення) процесуальних витрат є достатні дані (відомості), які 

підтверджують реально понесені учасниками кримінального провадження та 

державою витрати (їх вид та розмір). Правовою ж підставою для 

відшкодування (стягнення) процесуальних витрат є не лише постановлення 

судом обвинувального вироку, але й ухвали про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності; 

- доктринальні підходи, що з метою забезпечення рівності прав 

потерпілого та підозрюваного, обвинуваченого, створення рівних правових 

можливостей у здійсненні та захисті ними своїх прав та законних інтересів, 

обґрунтована необхідність закріплення в кримінальному процесуальному 

законі випадків обов’язкової участі представника потерпілого-адвоката, якщо 

потерпілий в силу певних обставин (коли він є неповнолітнім, не володіє 

мовою, якою ведеться судочинство, має фізичні та психічні вади та інші 

випадки) не може повною мірою захистити свої права та законні інтереси. 

Обґрунтовується необхідність покладення в цих випадках оплати правової 

допомоги представника потерпілого-адвоката на державу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані за результатами 

дисертації висновки, положення та пропозиції мають і теоретичне, і прикладне 

значення. Зокрема, наукові висновки та положення можуть бути використані: 

- у правотворчості – для вдосконалення кримінального процесуального 

законодавства України в частині усунення недоліків і внесення відповідних 

змін до окремих статей КПК України, що регламентують процесуальні 

витрати у кримінальному провадженні; 

– у правозастосовній діяльності – як рекомендації органам досудового 

розслідування, прокуратури та суду під час вирішення питання про 

визначення розміру та порядку відшкодування (стягнення) процесуальних 

витрат (довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження у 
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діяльність Миколаївського відділення поліції Стрийського відділу ГУНП у 

Львівській області (Додаток Г)); 

– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Теоретичні проблеми кримінального 

судочинства», «Правозастосування», «Доказування в кримінальному 

процесі», а також при підготовці навчальних і методичних видань (акт про 

впровадження результатів дослідження у навчальний процес кафедри 

кримінального процесу Львівського державного університету внутрішніх 

справ (Додаток Д)); 

– у науково-дослідній діяльності – як основа для подальших наукових 

досліджень теоретичних та практичних проблем процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені на таких науково-практичних 

конференціях: міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

питання досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку 

криміналістики» (м. Харків, 5 грудня 2014 р.); міжнародна науково-практична 

конференція «Правова держава: сучасні тенденції та передумови її розбудови 

в Україні» (м. Тернопіль, 30 жовтня 2015 р.); міжнародна науково-практична 

конференція «Тенденції та пріоритети реформування законодавства України» 

(м. Одеса, 2-3 жовтня 2015 р.); міжнародна науково-практична конференція 

«Законодавство України: історія розвитку, соціальна обумовленість, якість 

застосування та вдосконалення» (м. Запоріжжя, 4-5 грудня 2015 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку та 

взаємодії публічного та приватного права» (м. Львів, 18-19 березня 2016 р.); 

міжнародна науково-практична конференція «Правова система України: 

сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 25-26 березня 

2016 р.); міжнародна науково-практична конференція «Громадянське 

суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності» 

(м. Харків, 1-2 квітня 2016 р.). 
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Публікації. Основні результати дисертації викладені у п’ятнадцятьох 

публікаціях, із них 6 – у фахових наукових виданнях України, дві – у 

науковому періодичному іноземному виданні та 7 тезах виступів на науково-

практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які поділено на десять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 211 сторінок 

друкованого тексту, основний зміст викладений на 179 сторінках. Список 

використаних джерел становить 172 найменування (20 сторінок), 5 додатків –  

12 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1  

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ВИДИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ У 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ УКРАЇНИ 

 

1.1 Стан дослідження інституту процесуальних витрат у теорії 

кримінального процесу 

 

Концепція процесуальних витрат, яка існує сьогодні, докорінно 

відрізняється від концепції радянського періоду. Ця відмінність полягає не 

тільки в тому, що змінилося саме розуміння поняття процесуальних 

витрат, але й у тому, що вона стала більшою мірою відповідати сучасним 

принципам існуючої системи правосуддя. Слід зазначити, що в КПК 

України 1960 року (ст. 91) було закріплено термін «судові витрати», зі суті 

назви якого випливає, що вказані витрати пов’язані лише із судовою 

діяльністю та обов’язок їх відшкодування покладено тільки на судові 

органи. Однак витрати під час здійснення кримінального провадження 

містять і витрати під час проведення досудового розслідування та під час 

судового провадження. Отже, зміст поняття судових витрат є значно 

ширшим за його назву. Окрім того, відшкодування (стягнення) 

процесуальних витрат за КПК України 1960 року здійснювався не лише за 

рішенням суду, але й за рішенням слідчого, прокурора. За таких умов 

видається, що закріплення в чинному КПК України назви «процесуальні 

витрати» є вдалим кроком законодавця, оскільки цією назвою охоплено 

витрати на всіх стадіях кримінального провадження. 

Разом з тим, незважаючи на позитивні зміни, яких зазнав інститут 

процесуальних витрат, доводиться констатувати, що в його нормативному 

регулюванні наявні окремі недоліки, які не дають змоги повною мірою 

забезпечити охорону прав, свобод і законних інтересів суб’єктів 

кримінального провадження. Окрім того, на практиці трапляються 

помилки, викликані недосконалим законодавчим регулюванням окремих 
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положень інституту процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

та недостатнім рівнем теоретичної розробки наявних проблем у цьому 

питанні. 

Варто зазначити, що питанням процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні приділяли увагу такі вчені-процесуалісти, як 

Ю. І. Азаров [2], Л. Л. Кругліков [3; 54], І. О. Барсуков [5], О. В. Горбачов 

[25], Ю. М. Дьомін [33], В. Т. Нор [65; 67], А. А. Павлишин [67; 76], 

О. В. Перепадя [81], Н. О. Сидорова [125; 126; 127], С. В. Слінько [128], 

Н. А. Суховенко [132], Є. А. Чорнобай [164], Л. В. Шоха [167], 

Р. І. Шевейко [165], В. В. Шубін [168] та ін. 

Разом з тим, слід відзначити, що більшість наукових праць, 

присвячених інституту судових витрат, були виконані під час дії 

КПК України 1960 року. Крім того, здебільшого науковці досліджували 

лише окремі аспекти тих питань в окремих наукових статтях, доповідях на 

конференціях, у науково-практичних коментарях до КПК України.  

Так, одні автори вивчали поняття судових витрат у кримінальному 

судочинстві за КПК 1960 року [1; 3; 54; 65; 81; 125; 138; 167], інші – 

поняття процесуальних витрат за новим КПК України [33; 128; 164], треті 

– досліджували актуальні питання відшкодування витрат на проведення 

судової експертизи у кримінальному провадженні [67], четверті – 

аналізували питання відшкодування витрат на оплату праці адвоката [70; 

142], п’яті – передумови компенсації процесуальних витрат [164], шості – 

співвідношення судових витрат у провадженні з розгляду справ у порядку 

адміністративного судочинства з процесуальними аналогами в цивільному 

та кримінальному процесі [165]. 

Своєю чергою, аналіз юридичної літератури свідчить про те, що 

досліджувана проблема була самостійним об’єктом наукового 

дослідження. Потрібно віддати належне дисертаційному дослідженню 

А. А. Павлишина, в якому автор проаналізував інститут судових витрат у 

кримінальному процесі України (на підставі КПК 1960 року), дослідив 
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його поняття, структуру, особливості визначення розміру, відшкодування 

витрат та їх стягнення [76]. Розгляду питання судових витрат були 

присвячені і праці Г. І. Алієва та Н. О. Сидорова [1], В. Т. Томіна, 

Р. Х. Якупова та В. А. Дуніна [138]. Однак ці дослідження здійснювалися в 

радянський період і в період дії КПК 1960 року, тому їх актуальність 

великою мірою втратилася із прийняттям нового КПК України 2012 року. 

Подальшого дослідження передусім вимагає поняття і структура 

процесуальних витрат. Не викликає заперечень той факт, що стягнення  

процесуальних витрат можливе лише за відповідних умов, підстав, з 

наявністю або відсутністю яких законодавець пов’язує можливість або 

необхідність (право чи обов’язок) їх стягнення (відшкодування). Суд 

зобов’язує обвинуваченого (засудженого) відшкодовувати лише ті витрати, 

які передбачені КПК України, що є певною гарантією для цих учасників 

кримінального провадження від відшкодування (стягнення) 

необґрунтованих належно витрат [65, с. 119; 164, с. 89]. Усталеною є теза 

про те, що стягнення процесуальних витрат не є додатковим заходом 

покарання за вчинене кримінальне правопорушення, оскільки вони 

виникають у результаті здійснення кримінального провадження, а не в 

результаті його вчинення [33, с. 48; 128, с. 118]. Право на одержання 

компенсації за втрачений заробіток, як окремий вид процесуальних витрат, 

мають самозайняті особи (письменники, артисти, художники, лікарі, 

адвокати тощо) та підприємці, які забезпечують себе роботою, а отже і 

заробітком самостійно [73, с. 548; 74, с. 504].  

Відзначимо, що окремі проблеми, пов’язані з визначенням розміру, 

відшкодуванням та стягненням процесуальних витрат, одержали належну 

увагу з боку лише деяких науковців. Так, лише науковець Є. А. Чорнобай 

зазначає, що процесуальні витрати, як один з видів матеріальних витрат на 

боротьбу зі злочинністю у сфері кримінального судочинства, є його 

невід’ємною властивістю. Інколи без таких витрат процес був би 

неможливий (якщо не буде необхідних коштів – не проводитимуться 



 19 

експертизи, неможливим буде проведення певних слідчих (розшукових) 

дій тощо) [164, с. 90].  

Тільки науковець Л. М. Баранова зауважує, що в контексті 

відшкодування шкоди за рахунок Державного бюджету України слід 

звернути увагу на те, що обов’язок держави в певних випадках 

компенсувати шкоду, завдану внаслідок кримінального правопорушення, 

не ґрунтується на загальних засадах цивільно-правової відповідальності. 

Цей обов’язок держава покладає на себе як гарант безпеки людини, 

оскільки бере на себе зобов’язання відшкодувати їй шкоду, завдану 

кримінальним правопорушенням. Така компенсація державою шкоди не 

має розглядатися як майнова відповідальність, перекладена з особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, на державу. Тож держава, 

виконуючи соціальні функції, створює відповідній особі допоміжні, 

максимально привілейовані механізми усунення негативних наслідків 

кримінального правопорушення [45, с. 49]. 

Своєю чергою, науковці В.Т. Нор та А. А. Павлишин вважають, що 

при закритті кримінального провадження за нереабілітуючими 

обставинами немає жодних причин для того, щоб не стягувати з особи 

процесуальні витрати, понесені у зв’язку із розслідуванням щодо неї 

кримінального провадження, яке пізніше було закрито за 

нереабілітуючими обставинами [65, с. 127–129]. 

Водночас окремі аспекти досліджуваної проблеми є дискусійними. 

Так, не існує єдності позицій з приводу визначення кола осіб, яким 

повинна бути сплачена компенсація за відрив від звичайних занять. Із 

цього приводу є два підходи. Перший зводиться до того, що винагорода за 

відрив від звичайних занять у зв’язку з участю у кримінальному 

провадженні виплачується працівникам мистецтва, літератури, а не 

кооперативним кустарям та іншим особам, які не працюють на жодному 

підприємстві чи перебувають на службі (акцент ставиться на тому, що ці 

особи повинні займатися суспільно корисною працею, доходи від якої є 
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джерелом їх існування і за відрив від якої їм виплачується винагорода)  

[138, с. 39; 137, с. 216; 120, с. 93]. Натомість представники другого підходу 

переконані, що відшкодування має здійснюватись тим особам, які не 

працюють на момент виклику до правоохоронних органів чи суду, тобто є 

безробітними [76, с. 108]. 

Розділились думки науковців і щодо питання, чи підлягають 

відшкодуванню витрати на проїзд в одному населеному пункті без 

залишення місця постійного проживання. Із цього приводу можна виділити 

також дві позиції. Представники першої позиції вважають, що «якщо 

виходити із самої природи процесуальних витрат та складного 

економічного становища, в якому перебуває Україна, такі витрати 

однозначно підлягають відшкодуванню» [76, с . 105]. Натомість 

представники другої позиції переконані, що вказані витрати не підлягають 

відшкодуванню [5, с. 69]. 

Разом з тим, доводиться констатувати, що окремі питання взагалі не 

досліджено або досліджено неповно. Поза увагою науковців залишились 

питання відшкодовування особі витрат на залучення у кримінальному 

провадженні експерта у разі, якщо її звільнено від кримінальної 

відповідальності. Не визначено в законодавстві також питання, як 

вираховуються години роботи перекладача і спеціаліста.  

Отже, здійснивши короткий огляд спеціальної літератури крізь 

призму інституту процесуальних витрат у кримінальному провадженні, 

варто зазначити, що окремі питання цього інституту досі не вирішені в 

законодавстві чи залишені поза увагою науковців, що засвідчує 

необхідність та важливість проведення подальшого їх дослідження і 

розвитку цих питань. 
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1.2 Історичний екскурс становлення та розвитку інституту 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

 

Передумовою будь-якого наукового дослідження є визначення змісту 

понять, що розглядаються в ньому. Адже йдеться про поняття, а не про 

явища, які вони віддзеркалюють, оскільки безпосереднім предметом 

вивчення для тієї чи іншої науки, як відзначає російський вчений-юрист 

В. С. Нерсесянц, виступає не саме явище, а поняття про нього, утворене під 

певним кутом зору [99, с. 71]. Тому перш ніж сформулювати поняття 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні, пропонуємо спочатку 

здійснити історичний екскурс формування інституту процесуальних витрат, 

відтак розглянути кілька підходів до визначення цієї правової категорії, які 

сформувалися в сучасній кримінально-процесуальній науці. 

Становлення інституту процесуальних витрат на теренах нашої 

держави пов’язують з діяльністю Великого князя Київського Ярослава 

Мудрого (ХІ ст. н. е.) й укладеного ним зводу законів, так званої «Правди 

Ярослава», що становить найдавнішу частину законів руського права – 

«Руської правди» [34, с. 96]. 

Про процедуру судового розгляду за «Руською правдою» відомо 

небагато. Очевидно, зацікавлена особа (як правило, потерпілий) повинна 

була сама порушувати справу в громадському суді або ж звертатися за 

захистом до князівського уповноваженого [135, с. 38]. Главою правосуддя в 

ті історичні часи вважали князя, а князівський двір  – місцем суду. Але, як 

правило, государ доручав свою владу тіунам і своїм отрокам, а чиновники, 

яким належало вирішувати кримінальні справи, називалися вірниками, і 

кожен суддя мав помічника або отрока, метельника або писаря. Вони брали 

запас від громадян і мито з кожної справи, а для об’їзду своєї волості 

кожному вірнику або його писарю давали коней [80]. 

Судове мито, яке мало назви «віра», «напіввіра», «дика віра», «урок», 

«продаж», «помічне», «залізне» збиралося у вигляді штрафів, які коливалися 
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від 5 грн до 80 грн. Наприклад, «віра» сплачувалася на користь князя за 

вбивство людини чи за завдання тілесних ушкоджень у розмірі 40 грн. 

Відома також і подвійна віра (80 грн) за правом привілею: «Якщо уб’ють 

княжого мужа під час розбою, а вбивцю не шукають, то платити верву 80 грн 

тій верві, в якій голова убитого лежить» [44, с. 11–12]. Існувала і дика віра, 

яку сплачувала община (верв), якщо вбивця, який скоїв на її землі злочин, не 

був знайдений [37, с. 296]. Вона виплачувалася у двох випадках – при 

ненавмисному вбивстві під час сварки чи на бенкеті, та в разі відмови 

общини видати злочинця чи здійснювати заходи з його розшуку. Хто не міг 

виплатити стягнення, ішов до князівської скарбниці і ставав рабом: «Коли 

якась верв починає платити дику віру, то кілька років оплачує ту провину, 

оскільки платять за незнайденого злочинця» [161, с. 27–29]. 

За вбивство вільної жінки стягувався штраф у розмірі 20 грн (напіввіра). 

На думку деяких учених, це можна пояснити тим, що на Русі, як і в будь-якому 

феодальному суспільстві, було узаконено нерівне становище жінки.  Існує 

також думка, що за вбивство жінки судили, як і за вбивство чоловіка. Якщо 

жінка була винною (наприклад, сама брала участь у бійці), штраф за її 

вбивство зменшувався до половини віри [78, с. 94–95; 59, с. 216]. 

«Руська правда», як зазначалося, передбачала і такий вид покарання, як 

продаж – грошовий штраф, який стягували зі злочинця на користь князя за 

вчинення інших злочинів проти особи, а також за більшість майнових злочинів. 

Продаж виражався у точно встановлених сумах: 12 (вища ставка продажу), 3 і 

1 грн. Супроводжувався він, звичайно, і митом, яке належало судовим агентам 

(20% продажу). Потерпілий одержував грошове відшкодування («урок») [78, 

с. 95; 63, с. 69]. 

Потрібно відзначити, що в той час у кримінальних справах достатніми 

доказами вважалися прямі докази (рани, синці тощо) або свідчення двох 

очевидців – видоків. При обвинуваченні у крадіжках, у майнових суперечках 

найбільш важливим доказом було виявлення вкраденої речі – речовий доказ. 

Недоведене обвинувачення спричиняло стягнення судового мита на користь 
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князівського уповноваженого і від позивача, і від відповідача (штраф 3 грн за 

смерда, і 12 грн за боярина) [135, с. 40]. 

Отже, судовий процес за «Руською правдою» сформував чіткий 

механізм стягнення судового мита (грошового штрафу), який поклав початок 

розвитку вітчизняного інституту процесуальних витрат.  

Наступний період розвитку Української держави охоплює середину 

ХІV – першу половину ХVІІ ст., коли українські землі підпали під владу 

кількох сусідніх держав. Так, протягом ХІV ст. половина території 

Київської держави – спочатку Берестейщина, Пінщина, далі Волинь, 

Чернігово-Сіверщина, а з 1362 року Київ та Поділля – перейшли під владу 

молодої Литовської держави. У 1349 році Польща захопила Галичину. 

Упродовж 1370–1387 років Галичиною володіла вже Угорщина, а 

1387 року, за часів правління короля Ягайла, Галичина та Холмщина були 

остаточно приєднані до Польської держави. Молдавське князівство 

захопило Буковину, а Угорщина – Закарпаття. Приєднання українських 

земель до Великого князівства Литовського ознаменувало новий період у 

розвитку Української держави, зокрема у сфері судочинства [42, с. 152–

153]. Поступово з кінця ХІV ст. змінюється судоустрій і судочинство в 

Україні у складі цих князівств. На зміну нормам звичаєвого права «Руської 

правди» приходять перші збірники литовського кримінального і 

кримінально-процесуального права, а також статути, збірники 

магдебурзького права [55, с. 65]. 

Відомий історик Я. М. Падох, описуючи судовий процес того часу, 

зазначає: «Розсуджуючи спір, суд водночас накладав на сторону, що 

програла, обов’язок заплатити судові кошти. Був це передовсім пересуд або 

пам’ятне, плачене судові стороною, що виграла. Пам’ятне – це залишок того 

часу, коли вирок не списувано й не записувано в книги і тягар майбутнього 

доказування його змісту лежав на суддях і на їх пам’яті. До судових коштів 

належали ще: вижове або вижоване – оплата вижем за оглядини слідів 

порушення права; оглядне – за оглядини іншими особами; помильне возному 
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і вижове за подорожі з урядовими дорученнями та оплати зв’язані з 

ув’язненням: потюремне, поланцюжне, поколодне» [77, с. 62–63]. 

Визначною подією в історії українського кримінального процесу стало 

створення першого кодексу – «Права, за якими судиться малоросійський 

народ» 1743 року, який містив норми кримінально-процесуального права [95, 

с. 100–150]. У цьому кодексі докладно було врегульовано проблему 

процесуальних витрат. Відповідно до глави 7 артикуля 7 пункту 1 було 

визначено порядок оплати послуг писарів, канцеляристів за виписки із 

судових документів [95, с. 90]. В артикулі 9 цієї ж глави було врегульовано 

порядок оплати праці возного за вручення різних судових документів з 

визначенням суми витрат за кожну версту дороги; огляд; винагороди свідка, 

який прибув свідчити у суді [95, с. 94], а артикул 22 цієї глави пункту 2 

визначав порядок і розміри тюремної плати за ланцюгове, колодочне, ручне, 

ніжне ув’язнення, на свічки, дрова, замки та інші потреби. Також 

передбачалося, що в разі виправдання засудженого тюремну плату оплачує 

той, за чиєю скаргою він був засуджений [95, с. 105–106]. У главі 8 

артикулі 40 було закріплено обов’язок обвинуваченого повернути стороні, 

яка виграла справу, витрати на харчування за час, коли розглядалася справа, 

витрати на папір, на плату писарям, возним й іншим судовим службовцям у 

розмірі, передбаченому в главі 7. Якщо така справа розглядалася 

неправильно з вини суддів, то вони самі відшкодовували такі витрати. 

Сторона, яка виграла справу, повинна подати до суду заяву з перерахованими 

витратами, а суд повинен їх розглянути, перевірити та присудити ці витрати з 

винного [95, с. 156–157]. 

За часів перебування частини українських земель у складі Російської 

імперії у 70–80-ті роки ХVIII ст. на території Лівобережної України 

розвиток процесуального права щодо порядку судового розгляду і 

вирішення кримінальних справ зазнав значного впливу у зв’язку з 

поширенням на цю територію Катериною ІІ загальноросійського 

законодавства. Територія Правобережної України в цей час перебувала під 
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впливом польсько-литовського законодавства і тільки у 30-ті роки ХIХ ст. 

кримінальне судочинство Правобережної України стало схожим із 

кримінальним судочинством Лівобережної України [35, с. 8]. 

На формування інституту процесуальних витрат суттєво вплинула 

судова реформа 1864 року, яка завершилася затвердженням імператором 

Олександром ІІ чотирьох судових статутів, що закріплювали основні 

демократичні засади й інститути кримінального судочинства. Таким 

інститутом був й інститут процесуальних витрат, відображений у Статуті 

кримінального судочинства. Так, у книзі першій, яка визначала порядок 

здійснення судочинства в мирових судових установах, процесуальним 

витратам була присвячена глава 11 «Про судові витрати», вона охоплювала 

вісім статей (ст. 192–199). Згідно із ст. 192 цієї глави закріплювалося право 

свідка та експерта на винагороду (шляхові витрати) за виклик повісткою 

для участі у справі, а відповідно до ст. 193 передбачалося право свідка та 

експерта на відшкодування витрат, пов’язаних з явкою, якщо вони 

подолали шлях понад 50 верст і розмір такої винагороди (шляхові – 3 

копійки на кожну версту і 25 копійок добових) [144]. 

У книзі другій Статуту кримінального судочинства судовим 

витратам було присвячено главу 4 розділу 6 «Про судові витрати», яка 

складалася із 24 статей (ст. 976–999). Так, у ст. 977 було чітко визначено 

судові витрати, які стягувалися із засуджених: 1) кошти на дорожні 

витрати осіб, які відправлялися для проведення слідчих дій; 2) винагорода 

експертів, перекладачів, свідків та інших осіб, які залучалися до участі у 

процесі; 3) витрати на зберігання пересилання і дослідження речових 

доказів; 4) на проведення хімічних і технічних досліджень; 5) на друк у 

відомостях різних оголошень [144]. У решті статей було врегульовано 

порядок обчислення та стягнення судових витрат тощо.  

Наступний етап розвитку інституту процесуальних витрат 

пов’язаний з періодом встановлення на території України радянської 

влади. У Харкові 1920 року було прийнято Положення про народний суд 
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Української Радянської Соціалістичної Республіки, де містився розділ 

«Про судове мито і судові витрати». Згідно із ст. 82 цього Положення 

ніяке мито і судові збори у цивільних і кримінальних справах не 

стягувалися, але судам належало право накладати на сторони штраф в 

користь держави за недобросовісний позов або недобросовісний спір, а 

також присуджувати в користь виправданої сторони понесені нею збитки 

і витрати [36, с. 272]. 

13 вересня 1922 року був прийнятий перший Кримінально-

процесуальний кодекс УРСР, у главі VI якого «Про строки і судові кошти» 

зазначалося, що судові кошти складаються: 1) із сум, виданих свідкам, 

експертам і перекладачам; 2) із сум, витрачених на зберігання, 

пересилання і дослідження речових доказів; 3) з інших непередбачених 

витрат, що їх зробив суд на конкретну справу [76, с. 40; 25, с. 192]. 

20 липня 1927 року у зв’язку із вступом УРСР до СРСР, на хвилі 

суцільної заміни раніше чинного законодавства, яка прокотилася по всіх 

республіках Радянського Союзу, була прийнята нова редакція 

Кримінально-процесуального кодексу УРСР. Тут деяку увагу 

процесуальним витратам було приділено в розділі 6 «Реченці й судові 

кошти», зокрема у ст. 85–87. Вони практично повністю повторювали 

положення Кримінально-процесуального кодексу 1922 року, з тим лише 

винятком, що в п. 1 ст. 85 серед осіб, які мали право на відшкодування 

витрат, пов’язаних з явкою, називались ще потерпілі і поняті, а в п. 2 ст. 85 

до сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових 

доказів додавалися інші витрати на вчинення дізнання і досудового 

слідства [76, с. 41; 66, с. 354; 134, с. 12]. 

28 грудня 1960 року було прийнято новий КПК УРСР. Главою 7 

цього Кодексу, зокрема у ст. 91, було встановлено, що судові витрати 

складаються: 1) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, 

експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; 2) із сум, витрачених на 

зберігання, пересилання і дослідження речових доказів; 3) з інших витрат, 
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що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і суд при провадженні 

у кримінальній справі [51]. Окремі положення цієї статті збереглися і в 

новому КПК України, який запровадив чимало нововведень у питанні 

процесуальних витрат, що вимагає їх аналізу та наукової оцінки.  

Отже, з викладеного вбачається, що формування інституту 

процесуальних витрат на теренах нашої держави відбувалося поетапно. 

Становлення цього інституту безпосередньо пов’язане з розвитком 

системи правосуддя, яка, залежно від суспільно-політичних подій, які 

відбувалися на території нашої держави, й визначала межі його 

застосування. На підставі викладеного можна виділити такі історичні 

етапи в розвитку і становленні інституту процесуальних витрат у 

кримінальному процесі України: 

1) становлення інституту процесуальних витрат за часів Київської 

Русі (ХІ ст. – середина ХІV ст.); 

2) порядок застосування процесуальних витрат, що діяв на 

українських землях за часів їх перебування у складі Литовської держави, 

Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV ст. – середина ХVІІ ст.); 

3) порядок застосування процесуальних витрат у період козацько-

гетьманської держави та перебування України у складі Російської імперії 

на правах автономії (середина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.); 

4) закріплення процесуальних витрат у кримінальному судочинстві 

України під час її перебування у складі Російської імперії (друга половина 

ХVІІІ ст. – початок ХХ ст.); 

5) інститут процесуальних витрат в УРСР (1919–1991); 

6) інститут процесуальних витрат України в сучасних умовах 

розбудови правової держави. 
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1.3 Поняття процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

 

Здійснивши короткий історичний екскурс становлення на теренах 

нашої держави інституту процесуальних витрат, пропонуємо перейти до 

розгляду дефініцій поняття «процесуальні витрати», які сформувалися у 

вітчизняній кримінально-процесуальній науці. 

Оскільки в Україні тривалий час (до 2012 року) діяв КПК України 

1960 року [51], то розгляд дефініцій поняття «процесуальні витрати»  

пропонуємо розпочати з вивчення радянської наукової школи кримінально -

процесуального права, яка, по суті, стала фундаментом сучасної науки 

кримінально-процесуального права України. 

Спершу з’ясуємо, що саме законодавець розумів під судовими 

витратами у кримінальному процесі. Згідно із ст. 91 КПК України 1960 року 

судові витрати складалися: 

1) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, 

експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; 

2) із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових 

доказів; 

3) з інших витрат, що їх зробили органи дізнання, досудового слідства і 

суд при провадженні в конкретній справі. 

Щодо самого поняття судових витрат, то в КПК України 1960 року 

його закріплено не було, що дозволило науковцям самостійно його 

тлумачити. 

Із прийняттям нового КПК України інститут процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні наповнився новим змістом, що вимагає його 

аналізу та якісно нової оцінки і наукового обґрунтування. Цим зумовлені і нові 

дискусії з цього питання серед науковців і практичних працівників. Передусім 

ці дискусії стосуються самого поняття процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні, оскільки законодавець у чинному КПК України не дає визначення 

цього поняття. Варто зазначити, що більшість вітчизняних та зарубіжних 
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науковців, які досліджували цей інститут, поняття процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні розглядали крізь призму чинних на той час 

законодавчих положень, які регулювали ці питання.  

Так, на думку українського науковця А. А. Павлишина, праці якого 

були безпосередньо присвячені дослідженню судових витрат у 

кримінальному процесі і який захистив кандидатську дисертацію «Судові 

витрати у кримінальному процесі України», судові витрати – це передбачені 

кримінально-процесуальним законом витрати, пов’язані із здійсненням 

провадження у кримінальній справі, які відшкодовуються державою певним 

суб’єктам кримінального процесу і підлягають стягненню з осіб, визнаних 

винними у вчиненні злочину чи, в окремих випадках, зараховуються на 

рахунок держави [75, с. 6]. Визначення цього поняття базувалось на 

положеннях КПК України 1960 року, який визначав склад судових витрат у 

кримінальному процесі України.  

У юридичній літературі поняття процесуальних витрат розглядається в 

широкому і вузькому значенні. Так, у науково-практичному коментарі 

Кримінального процесуального кодексу України за загальною редакцією 

Голови Верховного Суду України В. Т. Маляренка та академіка Академії 

правових наук України В. Г. Гончаренка зазначається, що під судовими 

витратами слід розуміти всі витрати, що були використані у зв’язку з 

провадженням по кримінальній справі, левову частину з них держава бере на 

себе (утримання органів розслідування, прокуратури, суду, провадження 

слідства, дізнання, тримання під вартою та ін.) [52, с . 252]. Такої ж думки 

притримується і науковець Л. Шоха, який під судовими витратами розуміє 

всі витрати, яких зазнали органи дізнання, досудового слідства і суд у зв’язку 

з провадженням у тій чи іншій кримінальній справі [167, с . 42–44]. Науковці 

навчального посібника з кримінального процесу України за редакцією 

Л. Д. Удалової, В. В. Рожнова, Д. О. Савицького, О. Ю. Хабло під судовими 

витратами розуміють витрати, що були зроблені при здійсненні 

кримінального провадження [50, с. 118].  
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Вчені В. Т. Томін та В. А. Дунін вважають, що судові витрати у 

кримінальному процесі – це перелічені в законі матеріальні витрати, яких 

зазнали органи дізнання, попереднього слідства та суд і які можуть бути 

стягнуті із засудженого [138, с. 18]. 

На думку науковця Н. О. Сидорової, для осмислення природи судових 

витрат потрібно звернутись до диференціації всіх тотожних витрат у 

кримінальному процесі, які, на її думку, поділяються на: 1) витрати, що 

виникли внаслідок діяльності учасників кримінального провадження, які 

несуть вони самі; 2) витрати суб’єктів компенсаційних відносин, де одна 

сторона (фізична і юридична особи, які беруть чи не беруть участь у 

кримінальному судочинстві) компенсує витрати іншої (учасника 

кримінального судочинства), що утворились внаслідок діяльності останньої . 

До судових витрат відноситься, на її думку, власне другий вид витрат. Отож, 

на переконання Н. О. Сидорової, судові витрати – це витрати суб’єктів 

врегульованого нормами кримінального процесуального права з приводу 

компенсації понесених витрат і неотриманого доходу учасників кримінально-

процесуальної діяльності [125, с. 74–75].  

Науковець Л. Л. Кругліков вважає, що під судовими витратами варто 

розуміти реально понесені витрати фізичних і юридичних осіб, а також 

винагороду за відрив від звичайних занять. При цьому обидва види витрат, на 

його думку, об’єднує джерело компенсації затрат і виплати винагороди  – 

кошти місцевого бюджету. У зв’язку із цим до судових витрат 

Л. Л. Кругліков відносить лише ті витрати у кримінальній справі, які є 

винагородою або компенсацією витрат, що зазнали особи, які залучалися 

органами досудового слідства чи судом для надання допомоги в процесі 

збирання, дослідження й оцінки доказів [54, с. 8]. 

У підручнику з кримінального процесу за редакцією проф. 

В. П. Божєва, процесуальними витратами визнаються всі пов’язані з 

провадженнями у кримінальній справі витрати, які підлягають 

відшкодуванню за рахунок коштів федерального бюджету або коштів 
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учасників кримінального судочинства на підставі і в порядку, встановлених 

законом [141, с. 216]. 

На думку науковця Р. Х. Якупова, судові (процесуальні) витрати 

складають передбачені кримінально-процесуальним законом витрати органів 

дізнання, досудового слідства і суду, понесені у зв’язку з компенсацією 

витрат, визначених законом учасників процесу та інших осіб [172, с. 74–75].  

У науково-практичному коментарі Кримінально-процесуального 

кодексу України за загальною редакцією В. Я. Тація, В. П. Пшонки, 

А. В. Портнова поняття кримінально-процесуальних витрат сформульовано 

так: це передбачені кримінально-процесуальним законом витрати, пов’язані 

із здійсненням кримінального провадження, які відшкодовуються державою 

певним суб’єктам кримінального процесу і підлягають стягненню з осіб, 

визнаних винними у вчиненні злочину, чи в окремих випадках, 

зараховуються на рахунок держави [53, с. 328]. 

Підсумовуючи вищенаведені погляди науковців щодо поняття 

кримінально-процесуальних витрат, наведемо власні міркування з цього 

питання. 

По-перше, не погоджуємось з позицією тих науковців, які вважають, 

що до процесуальних витрат слід віднести всі витрати, що були здійснені у 

зв’язку з провадженням у кримінальній справі, чи всі витрати, яких зазнали 

органи досудового розслідування у зв’язку з провадженням у тій чи іншій 

кримінальній справі. 

Адже до процесуальних витрат варто віднести лише ті матеріальні 

витрати, які мають компенсаційний характер, тобто лише ті, які 

відшкодовуються (компенсуються) певним учасникам кримінального 

провадження за рахунок коштів державного бюджету або за рахунок коштів 

осіб, які визнані винуватими у вчиненні кримінального правопорушення. 

Власне, про процесуальні витрати, які мають компенсаційний характер, 

ідеться в ст. 118 КПК України. У зв’язку із цим, до процесуальних витрат не 

можуть бути віднесені витрати на утримання органів досудового 
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розслідування, прокуратури, судів, їх матеріально-технічне оснащення та 

експлуатацію службових приміщень, канцелярські, поштові та транспортні 

витрати, пов’язані з кримінальним провадженням, витрати на відрядження 

працівників органів досудового розслідування, прокуратури та суду, витрати 

на розшук підозрюваного.  

По-друге, до процесуальних витрат відносяться ті витрати, які 

відшкодовуються (компенсуються) державою певним учасникам 

кримінального провадження, а також ті, що підлягають стягненню з осіб, 

визнаних винними у вчиненні кримінального правопорушення.  

По-третє, окремі науковці, зокрема автори науково-практичного 

коментаря Кримінально-процесуального кодексу України за загальною 

редакцією В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова процесуальні витрати 

визначають як витрати, які підлягають стягненню з осіб, визнаних винними у 

вчиненні злочину. Однак за чинним КПК України процесуальні витрати 

підлягають стягненню з осіб, які визнані винуватими у вчиненні 

кримінального правопорушення, що є ширшим за змістом поняттям, оскільки 

охоплює не лише злочини, але й кримінальні проступки (ст. 374 

КПК України).  

По-четверте, окремі науковці визначають поняття процесуальних 

витрат як передбачені законом або іншим нормативним актом витрати, 

пов’язані зі здійсненням кримінального провадження. Однак процесуальні 

витрати встановлені лише законом – КПК України – і не можуть бути 

передбачені (визначені) ще й іншим нормативно-правовим актом. КПК 

України у ст. 118 встановлює вичерпний перелік процесуальних витрат, що є 

важливою гарантією того, що на обвинуваченого, засудженого, з якого, за 

загальним правилом, підлягають стягненню понесені під час кримінального 

провадження витрати, не будуть покладені інші, не передбачені цим законом 

витрати. 

По-п’яте, у наведених вище визначеннях поняття процесуальних 

витрат не зазначено уповноваженого законом суб’єкта процесу, за рішенням 
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якого підлягають відшкодуванню (стягненню) понесені під час 

кримінального провадження витрати. 

За КПК України 1960 року (ст. 91) такі витрати підлягали 

відшкодуванню за рішенням органів дізнання, досудового слідства і суду. 

При цьому відшкодування окремих видів процесуальних витрат 

здійснювалося з коштів органів дізнання, досудового слідства і суду (ст. 92 

КПК України 1960 року). 

За нині чинним КПК України 2012 року процесуальні витрати 

підлягають відшкодуванню (стягненню) лише за рішенням суду (ч. 1 

ст. 126). 

В той же час у п. 7 Інструкції «Про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» , яка 

затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року 

№ 710 (з подальшими змінами і доповненнями), зазначено, що у 

кримінальних провадженнях і справах про адміністративні правопорушення 

виплати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження (ст. 121 КПК України), а також витрати, пов’язані із 

залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів 

(ст. 122 КПК України), провадяться органом, який зробив виклик, із коштів, 

що передбачаються кошторисом на зазначені цілі [40]. 

Крім того, в п. 9 цієї Інструкції також зазначено, що виплати 

компенсації (відшкодування) за відрив від звичайних занять і за проведену 

роботу провадяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик, а 

такими органами, згідно з цією Інструкцією, є органи досудового 

розслідування, прокуратури, суду, відповідно, зазначені вище витрати 

підлягають відшкодуванню за рішенням цих органів [40]. 
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Отже, наведені вище положення вказаної Інструкції суперечать нормам 

КПК України, які встановлюють, що зазначені вище виплати 

відшкодовуються лише за рішенням суду. Так, згідно з ч. 5 ст. 121 

КПК України граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат, 

пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або судового 

провадження, встановлюється Кабінетом Міністрів України. Це вимагає 

приведення зазначених вище положень названої Інструкції у відповідність до 

вимог чинного КПК України. 

Виходячи з наведеного, до ознак процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні варто віднести такі: 1) нормативне закріплення 

процесуальних витрат; 2) встановлення в законі вичерпного переліку 

процесуальних витрат; 3) матеріальний характер процесуальних витрат; 

4) виникають лише під час здійснення кримінального провадження; 

5) компенсаційний характер процесуальних витрат; 6) відшкодування 

(стягнення) процесуальних витрат здійснюється лише за рішенням суду. 

Отже, процесуальні витрати – це передбачені кримінально-

процесуальним законодавством витрати, пов’язані із здійсненням 

кримінального провадження, понесені органами досудового розслідування, 

прокуратури і суду та іншими учасниками кримінального провадження, які 

підлягають відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету або 

стягуються з осіб, визнаних винуватими у вчиненні кримінального 

правопорушення. 

Це визначення поняття процесуальних витрат варто було закріпити у 

кримінальному процесуальному кодексі України шляхом доповнення ст. 118 

КПК України частиною першою, а також шляхом внесення змін до назви цієї 

статті, виклавши її так: «стаття 118 Процесуальні витрати».  
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1.4 Структура та види процесуальних витрат 

 

Початок дослідження будь-якого інституту чи явища, зокрема й 

інституту процесуальних витрат, розпочинається саме з вивчення його 

структури та класифікації його елементів за певними ознаками (так званими 

класифікаційними ознаками), оскільки класифікація є одним з методів 

наукового пізнання, а також сприятиме правильному розумінню суті цих 

витрат та ефективній реалізації норм, що регламентують процесуальні 

витрати у практичній діяльності органів, що ведуть кримінальне 

провадження. 

Згідно з ч. 1 ст. 118 КПК України, процесуальні витрати складаються з: 

1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов’язаних із прибуттям до місця 

досудового розслідування або судового провадження; 3) витрат, пов’язаних із 

залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 

4) витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів. 

Аналіз положень цієї статті викликає два основні запитання: який порядок 

обчислення зазначених витрат і які розміри компенсації (відшкодування) 

мають бути виплачені учасникам кримінального провадження? Відповіді на 

ці запитання дадуть змогу визначити структуру процесуальних витрат. З 

огляду на це звернімося до Глави 8 КПК України «Процесуальні витрати» та 

низки нормативно-правових актів, які визначають порядок обчислення 

розміру процесуальних витрат. 

Одним з видів процесуальних витрат є витрати на правову допомогу. 

Правова допомога захисника підозрюваному, обвинуваченому може бути 

безоплатною і платною. Надання безоплатної правової допомоги 

регламентується ч. 1 ст. 59 Конституції України [48], ст. 49 КПК України, 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року 

№ 3460-VI [101], Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 
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договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на тимчасовій основі» від 11 січня 2012 року № 8, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг 

та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу» [83]. 

Право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією 

України, якою закріплено, що кожен має право на правову допомогу, а у 

випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. При 

цьому кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (ст.  59 Конституції 

України). Законом України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено 

порядок реалізації права на безоплатну правову допомогу, підстави, порядок 

та державні гарантії щодо надання такої допомоги. Отже, право на 

безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією України та 

Законами України можливість громадян України, іноземців, осіб без 

громадянства, зокрема біженців, отримати в повному обсязі безоплатну 

первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб 

отримати безоплатну вторинну правову допомогу. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», безоплатна вторинна правова допомога охоплює такі види 

правових послуг: 1) захист; 2) здійснення представництва осіб, що мають 

право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

3) складання документів процесуального характеру. 

Щодо порядку обчислення розміру винагороди та її виплати, 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, то вони встановлені рішеннями Кабінету Міністрів України. Так, 

оплата праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги у 

кримінальних провадженнях здійснюється центрами з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги в розмірі 2,5% місячного розміру мінімальної 
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заробітної плати за годину роботи адвоката під час здійснення кримінального 

провадження (п. 5 Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу) [109]. 

Витрати на правову допомогу складаються з: а) винагороди (оплати) 

адвоката за надання безоплатної правової допомоги; б) винагороди 

(гонорару) адвоката за надання платної правової допомоги; в) фактичних 

видатків (оплата роботи фахівців, чиї висновки запитуються адвокатом; 

транспортні видатки; оплата друкарських, копіювальних та інших технічних 

робіт, перекладу та нотаріального посвідчення документів, телефонних 

розмов тощо), пов’язаних із виконанням доручення з надання безоплатної 

правової допомоги, інші витрати. 

Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження, – це витрати обвинуваченого, підозрюваного, до 

якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його 

захисника, представника потерпілого, пов’язані з переїздом до іншого 

населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до 

іншого населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв’язку 

із відривом від звичайних занять (ч. 1 ст. 121 КПК України). 

З аналізу цієї статті вбачається, що витрати, пов’язані із прибуттям до 

місця досудового розслідування або судового провадження: 

а) підозрюваного, обвинуваченого – він несе особисто; 

б) захисника – несе підозрюваний, обвинувачений; 

в) представника – несе потерпілий, цивільний позивач, цивільний 

відповідач, яких він представляє. Разом з тим, підозрюваний, обвинувачений 

не несе витрат, пов’язаних із прибуттям захисника до місця досудового 

розслідування або судового провадження, якщо йому надається безоплатна 

правова допомога. 

Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження, складаються з таких витрат: 
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а) вартості проїзду до місця виклику і назад; 

б) витрат, пов’язаних з найманням житла; 

в) добових; 

г) втраченого заробітку чи витрат у зв’язку із відривом від звичайних 

занять. 

Крім того, слід відзначити, що у справі, в якій засуджено кілька осіб, 

процесуальні витрати мають визначатися в певних частках з урахуванням 

ступеня вини та майнового стану кожного із засуджених [4, с. 309]. У справах 

неповнолітніх судові витрати можуть бути покладені в передбаченому 

законом порядку на їхніх батьків (усиновителів), опікунів або 

піклувальників. При цьому стягнення із засудженого безпосередньо на 

користь свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, понятого, перекладача 

витрат, пов’язаних з їх явкою за викликом, є неприпустимим, про що вказано 

у п. 11 Постанови Пленуму ВСУ «Про відшкодування витрат на стаціонарне 

лікування особи, яка потерпіла від злочину та судових витрат» від 7 липня 

1995 року № 11 [103]. 

Також необхідно зазначити, що розмір процесуальних витрат 

визначається і вони стягуються із засудженого в межах обвинувачення, яке 

визнано судом доведеним, а в разі постановлення виправдувального вироку 

процесуальні витрати бере на себе держава. Крім того, у згаданій Постанові 

Пленуму ВСУ зазначено, що судам слід ретельно з’ясовувати, які 

процесуальні витрати понесені під час досудового розслідування і судового 

провадження, чи правильно визначено їх розмір, та вимагати від органів 

досудового розслідування, прокуратури неухильного приєднання до 

обвинувального висновку довідки про процесуальні витрати у справі за час 

досудового розслідування з посиланням на відповідні аркуші справи названої 

вище Постанови Пленуму ВСУ [103]. 

Щодо компенсації (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням 

потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів 

(ст. 122 КПК України), то за загальним правилом такі витрати несе держава у 
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випадку залучення спеціаліста, перекладача чи експерта, а також сторона 

захисту чи сторона обвинувачення, яка заявила клопотання про виклик цих 

осіб. 

Витрати, пов’язані з участю потерпілих у кримінальному провадженні, 

залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 

передбаченому КМУ. Залучення стороною обвинувачення експертів 

спеціалізованих державних установ, а також проведення експертизи за 

дорученням слідчого судді або суду здійснюється за кошти, які цільовим 

призначенням виділяються цим установам з Державного бюджету України 

(ч. 2 ст. 122 КПК України). Наприклад, право потерпілого безоплатно за 

рахунок держави користуватися послугами перекладача в разі, якщо він не 

володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, передбачено п. 9 ч. 1 ст. 56 КПК України. 

Відповідно до ч. 4 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» від 

25 лютого 1994 року № 4038-XII [118] проведення судових експертиз, 

обстежень і досліджень у кримінальному провадженні державними 

спеціалізованими установами, судово-медичними та судово-психіатричними 

установами на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 

виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його 

представника здійснюється за рахунок замовника. 

Крім того, законодавством встановлено, що компенсація витрат, 

пов’язаних із залученням свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів у разі 

зменшення обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати 

витрат або звільнення зазначених осіб від їх оплати повністю або частково 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку 

встановлених Кабінетом Міністрів України розмірів компенсації, 

встановлених в Інструкції «Про порядок і розміри компенсації 
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(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів», затвердженій 

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 [40]. 

Витрати, пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, 

перекладачів та експертів, складаються з: 

а) у разі переїзду до іншого населеного пункту: вартості проїзду до 

місця виклику і назад; витрат, пов’язаних з найманням житлового 

приміщення; добових; 

б) втраченого заробітку чи витрат у зв’язку з відривом від звичайних 

занять; 

в) винагороди (оплати) за виконану роботу експертам, спеціалістам, 

перекладачам. 

Останнім видом процесуальних витрат є витрати, пов’язані із 

зберіганням і пересиланням речей і документів (ст. 123 КПК України). 

Вказані витрати умовно можна поділити на два види: 

а) ті, що виникають у зв’язку з потребою у зберіганні речей та 

документів; 

б) ті, що зумовлені пересиланням речей і документів під час 

кримінального провадження. 

До першої групи належать витрати органів досудового розслідування, 

прокуратури та суду, здійснені для забезпечення схоронності речей та 

документів, які стосуються кримінального провадження. Другу групу 

становлять витрати, пов’язані з пересиланням речей і документів під час 

кримінального провадження (наприклад, окремі об’єкти (речі та документи) 

можуть направлятися для дослідження до відповідних експертних установ).  

Єдині правила вилучення, обліку, зберігання та передачі не лише 

речових доказів, а й цінностей та іншого майна визначені в Інструкції «Про 



 41 

порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у 

кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, 

досудового слідства і суду», затвердженій Наказом Генеральної прокуратури 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової 

адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного Суду України, 

Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 

27 серпня 2010 року [110]. Положення цієї Інструкції поширюються на: 

а) речові докази – матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення 

кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші 

відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що 

встановлюються під час кримінального провадження, зокрема 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 (ст. 98 КПК України); 

б) предмети і документи, обіг яких заборонено (якщо у власника немає 

дозволу на їх придбання і зберігання); в) документи, які засвідчують особу 

заарештованих, підозрюваних, обвинувачених (підсудних); г) інші 

документи, що мають значення у справі; д) гроші та інші цінності, виявлені 

під час накладення арешту на майно підозрюваних, обвинувачених, 

підсудних або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за їх 

дії, на які може бути звернено стягнення з  метою відшкодування заподіяної 

матеріальної шкоди або забезпечення виконання вироку в частині конфіскації 

майна (п. 2 Інструкції). 

Витрати, пов’язані із зберіганням, пересиланням, транспортуванням, 

експертною оцінкою тощо цінностей, відшкодовуються з Державного 

бюджету України за рахунок коштів, передбачених у Законі про державний 

бюджет на утримання органів державної виконавчої влади, які відповідно до 

покладених функцій здійснюють облік, зберігання і розпорядження 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням 

органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у 
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власність держави (п. 4.7 Порядку обліку, зберігання і розпорядження 

дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням 

органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у 

власність держави затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 

4 листопада 2004 року № 692 [113]). 

Отже, витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і 

документів – це процесуальні витрати, здійснені під час кримінального 

провадження, які відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету з 

метою забезпечення спеціальних умов зберігання та/або пересилання об’єктів 

матеріального світу, які мають безпосередній стосунок до матеріалів 

кримінального провадження. 

Підбиваючи підсумки, можна цілком впевнено сказати, що 

процесуальні витрати є окремим інститутом кримінально-процесуального 

законодавства. Вони мають власну структуру, елементами якої є такі 

компенсації (відшкодування): 

1) винагорода захисника, адвоката за надання правової допомоги; 

2) фактичні видатки адвоката (оплата роботи фахівців, чиї висновки 

запитуються адвокатом; транспортні видатки; оплата друкарських, 

копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального 

посвідчення документів, телефонних розмов тощо), яких він зазнав під час 

надання правової допомоги; 

3) вартість проїзду до місця виклику і назад; 

4) витрати, пов’язані з найманням житла; 

5) добові; 

6) втрачений заробіток чи витрати у зв’язку з відривом від звичайних 

занять; 

7) винагорода (оплата) за виконану роботу експертам, спеціалістам, 

перекладачам; 

8) витрати, що виникають у зв’язку з потребою у зберіганні речей і 

документів під час кримінального провадження; 
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9) витрати, що зумовлені пересиланням речей і документів під час 

кримінального провадження. 

У подальшому зазначимо, що під класифікацією потрібно розуміти 

специфічний поділ об’єктів або явищ на класи, види чи групи, при якому 

кожний об’єкт за певними ознаками відноситься до відповідної групи, що 

може називатись «родом», «класом», «видом» тощо [129, с . 87]. Класифікація 

дозволяє оперувати більш вузькими і конкретними поняттями, а також 

сприяє встановленню властивостей окремих об’єктів, явищ чи інститутів, 

закономірностей їх розвитку. За загальним правилом класифікація повинна 

бути вичерпною і виключною. Виключність її полягає в тому, що кожен 

об’єкт повинен входити лише до однієї ланки класифікаційної системи, тобто 

відноситись до одного виду, підвиду або групи. Третьою вимогою 

класифікації є особлива її суворість до процесу поділу, яка досягається 

дотриманням логічних правил, що відносяться до цієї операції.  

У ст. 118 КПК України лише вказано, що процесуальні витрати 

складаються з витрат на правову допомогу; витрат, пов’язаних із прибуттям 

до місця досудового розслідування або судового провадження; витрат, 

пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та 

експертів; витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і 

документів. Однак єдиного спільного критерію для класифікації зазначених 

витрат немає. 

Видається, що для класифікації певного явища потрібно спершу 

визначити критерій поділу об’єктів на певні групи. Таким критерієм може 

бути кількісна або якісна ознака – загальна для об’єктів, що підлягають 

розподілу на види та групи. У зв’язку із цим потрібно виділяти для об’єктів, 

що підлягають класифікації, саме таку їх ознаку, яка мала б видову 

відмінність (кількісну або якісну). Ця ознака (властивість) повинна бути 

найсуттєвішою, забезпечувати стійкість класифікації загалом та кожної її 

ланки в загальній системі розподіленої множини об’єктів [47, с. 183]. 
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Як слушно зазначає науковець Р. С. Бєлкін, процедура класифікації – 

це передусім інструмент виокремлення із сукупності матеріальних утворень, 

явищ і понять окремих якісно визначених об’єктів. Це також засіб 

відокремлення від цих об’єктів деяких характеризуючих їх ознак або 

властивостей чи сукупностей таких властивостей [6, с. 190]. 

Так, у теорії кримінального процесу на підставі правової природи 

процесуальних витрат виділяють п’ять критеріїв класифікації: 1) визначальна 

категорія процесуальних витрат – грошові кошти; 2) коло суб’єктів, витрати 

яких підлягають включенню до їх складу – тільки держава в особі органів, які 

ведуть кримінальне провадження, органів виконання та розпорядчих органів, 

державних органів та організацій; 3) підстава віднесення витрат до 

процесуальних – провадження у конкретній справі; 4) категорія витрат, які 

витрачені під час провадження (грошові активи органів, які ведуть 

провадження у справі, спеціально виділені з бюджету кошти на 

відшкодування витрат особам, які залучаються до кримінального 

провадження); 5) джерело відшкодування процесуальних витрат – кошти 

держави та встановлених законом учасників кримінального провадження. 

Окрім того, виділяють й умови віднесення витрат саме до процесуальних: 

необхідність, реальність, розумність, нормативність тощо [132, с.  12]. 

Під час класифікації кримінальних процесуальних витрат, а також 

з’ясування їх суті і природи певного значення набуває питання 

класифікації суб’єктів, які здійснюють кримінальні процесуальні витрати у 

кримінальному провадженні та їх відшкодування і вступають у так звані 

компенсаційні відносини з приводу цих витрат [125, с . 75; 126, с. 12; 127, 

с. 62]. Суб’єктів цих компенсаційних відносин можна класифікувати 

залежно від ролі, яку вони відіграють у механізмі названих відносин. Так, 

першу групу за цією ознакою становлять суб’єкти, які зазнають 

процесуальних витрат: свідки, потерпілі, їхні представники, експерти, 

спеціалісти, перекладачі, поняті, установи, які зберігають і пересилають 

речі та документи, адвокати, які беруть участь у справі за призначенням. 
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Свідки, потерпілі, їхні представники, поняті у зв’язку з участю у 

кримінальному провадженні несуть витрати, пов’язані з явкою; експерти, 

спеціалісти й перекладачі несуть ще витрати, пов’язані з виконанням 

відповідної роботи. 

До другої групи відносяться суб’єкти, які відшкодовують процесуальні 

витрати суб’єктам першої групи. Тоді як до третьої групи входять суб’єкти, з 

яких стягуються кримінальні процесуальні витрати. На перший погляд 

видається, що такими суб’єктами можуть бути тільки особи, визнані 

винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, та держава. Однак у 

випадку, коли правопорушення вчинене особою, яка не досягла 18 років, 

процесуальні витрати можуть стягуватися з особи, яка згідно із законом несе 

матеріальну відповідальність за осіб, визнаних винуватими у вчиненні 

кримінального правопорушення: батьки, опікуни чи піклувальники [71, 

с. 171].  

Глибший аналіз юридичної природи цих витрат дає змогу визначити й 

інші підстави (ознаки) для їх класифікації. Науковець Н. О. Сидорова поділяє 

кримінальні процесуальні витрати на види залежно від можливості їх 

перерозподілу. За цією ознакою всі витрати вона поділяє на дев’ять груп:  

1) витрати, пов’язані з явкою свідка, потерпілого, понятого, які 

компенсуються органами досудового розслідування та судом і які, своєю 

чергою, можуть бути компенсовані засудженим; 

2) витрати засудженого, якщо він брав участь у справі як свідок до 

пред’явлення йому обвинувачення (компенсуються органами дізнання, 

досудового розслідування і судом); 

3) витрати перекладача (компенсуються органами дізнання, досудового 

розслідування та судом); 

4) витрати учасників кримінально-процесуальної діяльності на 

зберігання, пересилання і дослідження речових доказів (можуть бути 

компенсовані засудженим або прийняті на рахунок держави); 
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5) неотриманий дохід свідків, потерпілих, понятих у вигляді середньої 

заробітної плати (компенсується підприємствами, установами, 

організаціями); 

6) неотриманий дохід свідка, потерпілого, понятого, який не є 

робітником чи службовцем (відшкодовується органами дізнання, досудового 

розслідування і судом, який також може бути покладений на засудженого); 

7) витрати експерта, спеціаліста, пов’язані з їх участю у справі в 

порядку службового завдання (покладаються на експертну установу, у штаті 

якої вони знаходяться); 

8) витрати експерта і спеціаліста, пов’язані з їх участю у справі, а також 

винагорода за роботу, виконану не в порядку службового завдання 

(оплачують органи досудового розслідування та суд, який може покласти їх 

на засудженого); 

9) витрати експерта і спеціаліста, пов’язані з їх участю у справі, а також 

винагорода за роботу, виконану не в порядку службового завдання 

(оплачують органи дізнання, досудового розслідування та суду, який може 

покласти їх на засудженого) [125, с. 74]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Здійснений аналіз стану дослідження інституту процесуальних витрат у 

теорії кримінального процесу дав змогу виокремити питання, які попри 

численні наукові дослідження не знайшли єдиної позиції (з приводу визначення 

кола осіб, яким повинна бути сплачена компенсація за відрив від звичайних 

занять; з приводу відшкодування витрат на проїзд за межі населеного пункту 

постійного місця проживання). Немає одностайності в питанні 

відшкодовування витрат на залучення у кримінальному провадженні 

експерта та інших витрат у випадку, якщо особу звільнено від кримінальної 

відповідальності, вираховування розміру витрат на залучення перекладача та 

спеціаліста.  
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Дослідження і вивчення змісту пам’яток українського права дозволяє у 

формуванні інституту процесуальних витрат на теренах нашої держави 

виділити такі етапи: 1) становлення інституту процесуальних витрат за часів 

Київської Русі (ХІ ст. – середина ХІV ст.); 2) порядок застосування 

процесуальних витрат, що діяв на українських землях за часів їх перебування 

у складі Литовської держави, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV ст. –  

середина ХVІІ ст.); 3) порядок застосування процесуальних витрат у період 

козацько-гетьманської держави та перебування України у складі Російської 

імперії на правах автономії (середина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.); 4) закріплення 

процесуальних витрат у кримінальному судочинстві України під час її 

перебування у складі Російської імперії (друга половина ХVІІІ ст. – початок 

ХХ ст.); 5) інститут процесуальних витрат в УРСР (1919–1991); 6) інститут 

процесуальних витрат України в сучасних умовах розбудови правової 

держави. Становлення цього інституту безпосередньо пов’язане з розвитком 

системи правосуддя за тих чи інших суспільно-політичних подій, які 

відбувалися на території нашої держави і фактично визначали розвиток 

інституту процесуальних витрат.  

Дослідження поглядів вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

поняття та змісту інституту процесуальних витрат дало змогу виокремити 

такі ознаки процесуальних витрат у кримінальному провадженні: 

1) нормативне закріплення процесуальних витрат; 2) встановлення в законі 

вичерпного переліку процесуальних витрат; 3) матеріальний характер 

процесуальних витрат; 4) виникають лише під час здійснення кримінального 

провадження; 5) компенсаційний характер процесуальних витрат; 

6) відшкодування (стягнення) процесуальних витрат здійснюється виключно 

за рішенням суду. Це також дозволило визначити поняття процесуальних 

витрат як передбачених кримінальним процесуальним законодавством 

витрат, що пов’язані із здійсненням кримінального провадження, понесені 

органами досудового розслідування, прокуратури і суду та іншими 

учасниками кримінального провадження, які підлягають відшкодуванню за 
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рахунок коштів державного бюджету або стягуються з осіб, визнаних 

винуватими у вчиненні кримінального правопорушення. 

Процесуальні витрати є окремим інститутом кримінально-

процесуального законодавства, які мають власну структуру. До них належать 

такі компенсації та виплати: 1) винагорода адвоката за надання правової 

допомоги; 2) фактичні видатки адвоката (оплата роботи фахівців, чиї 

висновки запитуються адвокатом; транспортні видатки; оплата друкарських, 

копіювальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального 

посвідчення документів, телефонних розмов тощо), яких він зазнав під час 

надання правової допомоги; 3) вартість проїзду до місця виклику і назад; 

4) витрати, пов’язані з найманням житла; 5) добові; 6) втрачений заробіток чи 

витрати у зв’язку з відривом від звичайних занять; 7) винагорода (оплата) за 

виконану роботу експертам, спеціалістам, перекладачам; 8) витрати, що 

виникають у зв’язку з потребою у зберіганні речей і документів під час 

кримінального провадження; 9) витрати, що зумовлені пересиланням речей і 

документів під час кримінального провадження. 
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РОЗДІЛ 2  

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ТА ВІДШКОДУВАННЯ  

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ 

 

2.1 Визначення розміру та відшкодування витрат на правову 

допомогу 

 

Важливу роль у забезпеченні реалізації, захисту та охорони прав і 

свобод людини та громадянина в Україні як демократичній, правовій державі 

відведено праву особи на правову допомогу, закріпленому у ст. 59 

Конституції України. Це право є одним із конституційних, невід’ємних прав 

людини і має загальний характер. Так, відповідно до ч. 1 цієї статті «кожен 

має право на правову допомогу», зокрема поняття «кожен» охоплює і 

громадян України, і іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 

території України [48]. Власне, здійснення права на правову допомогу 

основано на дотриманні принципів рівності всіх перед законом та відсутності 

дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, соціального походження, майнового стану, місця 

проживання, за мовними або іншими ознаками. Окрім того, реалізація 

кожним права на правову допомогу не може залежати від статусу особи та 

характеру її правовідносин з іншими суб’єктами права.  

Правову позицію щодо цього питання висловив також і 

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 16 листопада 2000 року 

№ 13-рп/2000 у справі про право вільного вибору захисника. Зокрема, в 

абзаці п’ятому пункту 5 мотивувальної частини цього рішення зазначено, що 

«закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, 

конституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» 

(частина перша статті 59 Конституції України) за своїм змістом є загальним і 

стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших 

фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору захисника з метою 
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захисту своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних, 

трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин» [123].  

Як відомо, відповідно до ст. 45 КПК України захисником є адвокат, 

який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання 

про видачу іноземній державі (екстрадицію). Захисником не може бути 

адвокат, відомості про якого не внесено до Єдиного реєстру адвокатів 

України або стосовно якого в Єдиному реєстрі адвокатів України містяться 

відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською 

діяльністю.  

Право на захист передбачає і право захищатися від підозри та 

обвинувачення, і право захищати свої особисті (майнові, трудові та інші) 

інтереси. Постановою Пленуму ВСУ від 24 жовтня 2003 р. № 8 «Про 

застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному 

судочинстві» наголошено на тому, що забезпечення підозрюваному, 

обвинуваченому, підсудному, засудженому і виправданому права на захист 

відповідно до положень ст. 59, ч. 2 ст. 63 і п. 6 ч. 3 ст. 129 Конституції 

України й чинного кримінального процесуального законодавства є однією з 

основних засад судочинства, важливою гарантією об’єктивного розгляду 

справи та запобігання притягнення до кримінальної відповідальності 

невинуватих осіб [107]. Участь захисника у справі дозволяє особі більш 

повно використовувати своє право на захист. 

У зв’язку із цим пропонується розглянути та проаналізувати питання 

щодо компенсації витрат на правову допомогу у кримінальному 

провадженні, зокрема витрат на правову допомогу захисника. Взагалі 

поняття «захист» розкрито у ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», де вказується, зокрема, що захист – це вид 

адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і 
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законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх 

застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої 

розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також 

особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час 

розгляду справи про адміністративне правопорушення [100].  

Інші ж види правової допомоги – види адвокатської діяльності з 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, 

правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру, спрямовані на 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, 

недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі 

порушення [100]. 

Правову допомогу можна визначити як професійну діяльність осіб 

(юристів), спрямовану на сприяння громадянам та юридичним особам у 

вирішенні питань, пов’язаних з реалізацією норм права, що виявляється у 

наданні правових (юридичних) послуг. Згідно із Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року правова допомога – це 

надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і 

свобод людини та громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення в 

разі порушення [101]. Так, відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», адвокатура України – недержавний самоврядний 

інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно 

вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 

встановленому цим Законом.  

Одним з основних орієнтирів розвитку вітчизняної правової системи 

проголошується пріоритет людської особистості, її прав і свобод, який 

закріплено у ст. 3 Конституції України. Щодо надання платної правової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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допомоги, то оплата правової допомоги адвоката в кримінальному 

провадженні здійснюється на підставі договору про надання правової 

допомоги (розділ IV Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 5 липня 2012 року, Правил адвокатської етики, 

затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17.11.2012) [100]. 

Витрати, пов’язані з оплатою правової допомоги адвоката в кримінальному 

провадженні, складаються з гонорару та фактичних видатків, пов’язаних з 

виконанням доручення. У ч. 3 ст. 120 КПК України визначено, що 

«граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу 

встановлюється законодавством».  

У договорі про надання правової допомоги підозрюваному, 

обвинуваченому, потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному 

відповідачеві визначається їх обов’язок сплатити гонорар за правозахисні 

дії захисника (представника), а за необхідності й фактичні витрати, 

пов’язані з виконанням договору. Ці витрати не входять до суми гонорару, 

який є винагородою за виконані захисником дії з надання правової 

допомоги.  

Зазначимо, що роз’яснення терміна «гонорар» наведено у ст. 30 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Згідно із 

ст. 30 цього Закону гонораром є форма винагороди адвоката за здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги 

клієнту. Порядок визначення гонорару (фіксований розмір, погодинна 

оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови 

повернення тощо обумовлено в договорі про надання правової допомоги. 

При встановленні розміру гонорару враховують складність справи, 

кваліфікацію і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші важливі 

обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений 

адвокатом час [100]. 

Окрім того, згідно з Правилами адвокатської етики, затвердженими 

17 листопада 2012 року, адвокат має право, окрім гонорару, вимагати оплати 
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клієнтом коштів, які необхідні для покриття фактичних витрат, пов’язаних з 

виконанням доручення, якщо обов’язок клієнта з погашення цих витрат 

визначено договором або законом. У договорі про надання правової 

допомоги мають бути визначені види передбачуваних фактичних витрат, 

пов’язаних з виконанням доручення (оплата роботи фахівців, чиї висновки 

запитуються адвокатом, транспортні витрати, оплата друкарських, 

копіювальних та інших технічних робіт, перекладу й нотаріального 

посвідчення документів, телефонних розмов тощо), їх обсяг та порядок їх 

погашення (авансування, оплата по факту в певний строк тощо). Якщо 

необхідність несення фактичних витрат певних додаткових видів або 

збільшення їх орієнтовного обсягу, визначеного раніше, з’ясувалася після 

укладення договору, адвокат повинен негайно повідомити про це клієнта й 

отримати його згоду на погашення необумовлених раніше видатків [97].  

Частини 1 та 2 ст. 120 КПК України встановлюють загальне правило, 

згідно з яким витрати, пов’язані з оплатою допомоги захисника, несе той 

учасник кримінального провадження, якому така допомога надається. 

Питання матеріального забезпечення адвокатської діяльності є дуже 

важливим. Але виправданим є й те, що якість виконання захисником своїх 

обов’язків має залежати лише від рівня його фахової підготовки і сумлінного 

ставлення до своїх обов’язків та в жодному разі не повинна залежати від 

того, чи виступає він за угодою або за призначенням. Тож оплата юридичної 

допомоги, яка надається адвокатами, – одна з найбільш складних проблем 

адвокатської діяльності. 

Отже, відповідно до ч. 1 ст. 120 КПК України витрати, пов’язані з 

оплатою допомоги захисника, несе підозрюваний, обвинувачений, крім 

випадків, передбачених ч. 3 цієї статті. І, власне, ч. 3 ст. 120 КПК України 

регламентує, що допомога захисника, залученого для здійснення захисту за 

призначенням у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що 

регулює надання безоплатної правової допомоги, надається за рахунок 

коштів Державного бюджету України і є безоплатною для підозрюваного, 
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обвинуваченого. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу 

встановлюється законодавством. 

Зокрема, Конституція України гарантує право на правову допомогу 

кожній особі і не передбачає винятків із цього правила. Особи, які мають 

достатній рівень матеріального забезпечення, зазвичай не мають труднощів з 

реалізацією права на правову допомогу – вони можуть на свій розсуд обирати 

адвокатів, нотаріусів або звичайних юристів, послугами яких вони хочуть 

скористатися. Інша ситуація в малозабезпечених осіб, які такої можливості 

не мають. Так, згідно з визначенням, наведеним у Законі України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 

2000 р., малозабезпечена сім’я – це сім’я, яка з поважних або незалежних від 

неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від прожиткового 

мінімуму для сім’ї [106].  

На сучасному етапі розвитку України гостро постало питання 

правового захисту малозабезпечених людей, які неспроможні оплатити 

надання їм правової допомоги, оскільки сьогодні кваліфікована юридична 

допомога коштує недешево. Для вирішення цієї проблеми було прийнято 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року, 

за яким безоплатна правова допомога (первинна та вторинна) – це правова 

допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за 

рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших 

джерел [101]. 

Окрім цього, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні 

права визначає зобов’язання держав та вимоги для надання безоплатної 

правової допомоги як до одного з основних компонентів справедливого 

судочинства. Зокрема, згідно з вищенаведеною нормою до змісту поняття 

«правова допомога» входить право «мати призначеного їй захисника 

безоплатно в разі, коли інтереси правосуддя (характер справи, наслідки для 

обвинуваченого та його можливість захищати себе самостійно) того 

вимагають, або коли в особи немає достатньо коштів для оплати цього 
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захисника» [96, с. 34–35]. У п. 3(с) ст. 6 «право на справедливий суд» 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року зазначено, що кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення має право за браком достатніх коштів для оплати 

юридичної допомоги захисника одержувати таку допомогу безоплатно, коли 

цього вимагають інтереси правосуддя [46].  

Варто зазначити, що Європейський суд з прав людини не здійснював 

тлумачення терміна «безоплатно», який використовується у п. 3(с) ст. 6 

Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. За відсутності 

тлумачення словосполучення «безоплатна правова допомога захисника», 

вважаємо за доцільне звернутися до визначення Європейським судом з прав 

людини поняття безоплатної допомоги перекладача. Так, у справі «Людіке, 

Белькесем та Коч проти Німеччини» від 28 листопада 1978 року суд 

визначив, що безоплатна допомога перекладача не означає ні звільнення від 

сплати на визначених умовах, ані тимчасових пільг з оплати, ні 

призупинення платежу, а загальне і повне звільнення від необхідності 

платити. Тому заявники спочатку були звільнені від попередньої оплати 

послуг перекладача, але після засудження на них поклали обов’язок з оплати 

цих послуг. Покладення такого обов’язку було визнано Європейським судом 

з прав людини порушенням права заявників на отримання безоплатної 

допомоги перекладача [122]. Для визначення факту відсутності коштів в 

особи Європейський суд з прав людини рекомендує національним органам 

досліджувати заяву особи про її майновий стан, довідки компетентних 

органів влади, декларації про доходи і майно особи.  

Законодавство України передбачає надання безоплатної (вторинної) 

правової допомоги малозабезпеченим верствам населення для захисту від 

обвинувачення та здійснення представництва в судах, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також 

для складання документів процесуального характеру. Надання такої 

допомоги регламентується ч. 1 ст. 59 Конституції України, ст. 49 
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КПК України, Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 

2 червня 2011 року, Постановою КМУ «Про затвердження Порядку і умов 

укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній основі, та договорів з  адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі» від 

11 січня 2012 року № 8, з подальшими змінами і доповненнями.  

Також відповідно до п. 3. ст. 6 Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року кожен, проти кого висунуто 

кримінальне обвинувачення, має щонайменше право захищати себе особисто 

чи використовувати правову допомогу захисника на власний вибір або  – 

якщо він не має достатніх коштів для оплати правової допомоги захисника – 

одержувати таку допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси 

правосуддя [139, с. 54].  

Так, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», після прийняття рішення про надання безоплатної вторинної 

правової допомоги Центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги призначає адвоката, який надає таку допомогу на постійній основі 

за контрактом (ст. 21) [101]. При призначенні адвоката враховуються його 

спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат 

бере участь. У разі неможливості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги адвокатом, який надає безоплатну вторинну правову допомогу на 

постійній основі за контрактом, Центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (ч. 1 ст. 22) 

[101].  

Згаданий вище Закон передбачає й порядок реалізації права на 

безоплатну правову допомогу, підстави, порядок і державні гарантії щодо 

надання такої допомоги. Так, відповідно до ст. 13 цього Закону безоплатна 

вторинна допомога охоплює такі види правових послуг: 1) захист від 

обвинувачення; 2) здійснення представництва осіб, які мають право на 
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безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 3) складання 

документів процесуального характеру. 

Щодо суб’єктів отримання такої допомоги, то Закон встановлює, що 

право на безоплатну вторинну допомогу мають: 1) особи, які перебувають 

під юрисдикцією України, якщо середньомісячний сукупний дохід їхньої 

сім’ї нижчий від суми прожиткового мінімуму, інваліди, які отримують 

пенсію або допомогу; 2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування; 3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, – на 

правові послуги, передбачені п. 2 і п. 3 ч. 2 ст. 13 Закону; 4) особи, до яких 

застосовано адміністративний арешт тощо (ст. 14) [101]. 

Окрім цього, право на безоплатну вторинну правову допомогу мають 

також громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні 

договори про правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства 

відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі 

договори зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб 

безоплатну правову допомогу. 

Тоді як суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в 

Україні є: 1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, які 

утворюються Міністерством юстиції України при головних управліннях 

юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі з урахуванням потреб відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 2) адвокати, які є в Реєстрі адвокатів, що надають 

безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом; 

3) адвокати, які входять до Реєстру адвокатів, котрі надають безоплатну 

вторинну правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.  

Безоплатна вторинна правова допомога підозрюваному, 

обвинуваченому надається адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу на постійній або тимчасовій основі. При цьому Центри з 



 58 

надання безоплатної вторинної правової допомоги ухвалюють рішення про 

надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її 

наданні. 

На сьогодні питання оплати послуг адвоката досить часто стає 

приводом для дискусій, навіть незважаючи на те, що існують відповідні 

нормативно-правові акти, які регулюють окремі питання такої оплати, 

зокрема Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інші 

нормативно-правові акти.  

Механізм обчислення розміру винагороди та її виплати, відшкодування 

витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, 

адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, визначається 

«Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу», який затверджений Постановою 

КМУ від 17 вересня 2014 року № 465. Зокрема, розмір винагороди адвокатів 

за надання безоплатної вторинної правової допомоги, передбаченої 

названими вище пунктами 2 і 3 ч. 2 ст. 13 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» (крім випадків надання такої допомоги особам, 

визначеним пунктами 3 і 4 ч. 1 ст. 14 Закону), обчислюється у відсотках 

місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на час 

видачі адвокатові доручення для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, і становить за: 1) побачення з клієнтом, проведення попереднього 

аналізу справи, зокрема ознайомлення з матеріалами справи, опитування 

осіб, збір інформації та документів на кожній стадії процесу – 15%; 

2) підготовку позовної заяви або заяви в порядку окремого провадження (за 

умови відкриття провадження), зустрічного позову або заперечення проти 

позову, підготовку апеляційної скарги, касаційної скарги, заяви про перегляд 

судового рішення ВСУ чи за нововиявленими обставинами (за умови 

відкриття провадження) або відповідного заперечення  – 20%; 3) складення 

іншого документа процесуального характеру – 15%; 4) участь у судовому 

засіданні: у межах району, міста загальнодержавного або обласного 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3460-17


 59 

(республіканського АРК) значення, де адвокатові видано доручення,  – 10%; 

за межами району, міста загальнодержавного або обласного 

(республіканського АРК) значення, де адвокатові видано доручення, але в 

межах регіону, де адвокатові видано доручення, – 20%; за межами регіону, де 

адвокатові видано доручення, – 60% [91]. 

Згідно з умовами контракту (договору) з адвокатом, який надає правову 

допомогу, залежно від строку подання акта надання безоплатної вторинної 

правової допомоги з відповідними додатками, розмір винагороди адвоката за 

надання такої допомоги множиться на відповідне значення коефіцієнта 

вчасності звітування (Кзвіт), наведене в п. 141 Методики обчислення розміру 

винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

затвердженої Постановою КМУ від 17 вересня 2014 року № 465. 

Розмір винагороди за годину роботи адвоката становить 2,5% 

місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного Законом на час 

видачі адвокатові доручення. У разі прибуття адвоката до затриманої особи 

пізніше встановленого законодавством строку без поважних причин розмір 

винагороди такого адвоката за надану цій особі правову допомогу 

зменшується вдвічі. 

Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги протягом 

одного дня відповідно до доручення, виданого на виконання постанови 

слідчого, прокурора, ухвали слідчого судді, суду, за зверненням особи, 

засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, в 

інших випадках, крім тих, що передбачені пунктами 2 і 3 цього Порядку, 

обчислюється у відсотках місячного розміру мінімальної заробітної плати, 

визначеного законом на час видачі адвокатові такого доручення, і залежно 

від місця надання правової допомоги становить: у межах району, міста 

загальнодержавного або обласного (республіканського АРК) значення, де 

адвокатові видано доручення, – 10%; за межами району, міста 

загальнодержавного або обласного (республіканського АРК) значення, де 
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адвокатові видано доручення, але в межах регіону, де адвокатові видано 

доручення, – 20%; за межами регіону, де адвокатові видано доручення,  – 

60%. 

Згідно з умовами контракту (договору) залежно від строку подання 

акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними 

додатками розмір винагороди адвокатів за надання такої допомоги 

множиться на відповідне значення коефіцієнта вчасності звітування (К звіт), 

наведене в п. 141 вищезгаданої Методики. 

Також за наявності відповідних підтверджувальних документів 

адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням правової 

допомоги, на: 1) проїзд транспортом загального користування (крім 

авіаційного, залізничного у м’яких вагонах поїздів, суднами морського та 

річкового транспорту). Документами, що підтверджують використання 

транспорту загального користування, є відповідні проїзні квитки та/або 

квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду; 2) придбання паливно-

мастильних матеріалів у разі використання власного транспортного засобу в 

нічний час або сільській місцевості чи за відсутності сполучення 

транспортом загального користування – відповідно до нормативів, 

визначених для бюджетних установ. Зокрема, документами, що 

підтверджують використання власного транспортного засобу, є копії 

реєстраційного документа на такий засіб чи документа, що підтверджує 

право користування цим транспортним засобом (якщо в реєстраційному 

документі вказаний інший власник), посвідчення водія, а також квитанція 

(чек) на придбання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму, не 

меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню; 3) відрядження за межі регіону 

(добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою 

побачення з клієнтом, ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, 

участі в судовому засіданні, а також у разі зміни підсудності кримінального 

провадження чи підслідності кримінального правопорушення, зміни місця 

тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого чи відбування 
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покарання засудженої особи, якій адвокат надає правову допомогу,  – 

відповідно до норм, встановлених законодавством для працівників 

бюджетних установ. Документами, що підтверджують витрати на 

відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону України «Про 

застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг» та Податкового кодексу України. 

Виплата адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються 

раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця на підставі 

доручення та акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

відповідними додатками, складеного за формою, затвердженою Мін’юстом. 

Окрім цього, адвокат повинен подавати складений ним акт до відповідного 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строки, 

визначені в контракті (договорі) [91].  

Щодо питання гідної оплати захисникові за призначенням його послуг 

екс-голова Верховного Суду України В. Т. Маляренко пропонує таке: 

оскільки прокурор від імені держави підтримує державне обвинувачення, а 

адвокат за призначенням від імені тієї ж держави захищає його, то слід було 

б їх зрівняти і в оплаті. Цей рівень оплати повинен відповідати і належному 

рівню розгляду справи, тобто якщо адвокат захищає клієнта в суді першої 

інстанції – його погодинна заробітна плата повинна відповідати середньому 

рівню оплати працівників районної прокуратури; відповідно, за участі 

адвоката в апеляційному або касаційному провадженні – його заробітна 

плата має становити середню заробітну плату працівників прокуратури цього 

рівня [23, с. 68]. Окрім того, у теорії кримінального процесуального права 

справедливо відзначається, що при забезпеченні участі адвоката за 

призначенням держава бере на себе відповідальність за обраних судом осіб. 

Із цих причин, як зазначають деякі науковці, захисниками від суду не 

повинні бути призначені недостатньо авторитетні особи [160, с. 11; 62, с. 33; 

70, с. 184].  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/265/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
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Окрім того, погоджуючись з думкою науковця З. Ф. Дільної, вважаємо, 

що справді в чинному законодавстві існує проблема, яка пов’язана, власне, з 

можливістю засуджених залучити захисника безкоштовно, оскільки прямої 

вказівки в КПК України з цього питання немає. Так, згідно із ст. 49 

КПК України, суддя повинен забезпечити участь захисника у випадку, коли 

особа заявила клопотання про залучення захисника, але за відсутністю 

коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити самостійно. 

Проте законодавець у цій статті не вказав такого суб’єкта цього права, як 

засуджений. У ст. 3 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

прийнятого 19 листопада 2012 року, вказується, що правом на безоплатну 

правову допомогу є гарантована Конституцією України можливість 

громадянина України, іноземця, особи без громадянства, зокрема біженця чи 

особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі 

безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії  

осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу. Також, згідно  з 

Наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2013 року «Про окремі 

питання видання та скасування центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги доручень для підтвердження повноважень захисника у 

кримінальному провадженні», виправданий, засуджений має право на 

отримання безоплатної вторинної правової допомоги в обсязі, необхідному 

для його захисту на відповідній стадії судового провадження, у порядку 

залучення судом захисника для здійснення захисту за призначенням. Також у 

перехідних положеннях Закону України «Про прокуратуру», який Верховна 

Рада прийняла 14 жовтня 2014 року, існує норма про включення осіб, які 

відбувають покарання, пов’язані з позбавленням чи обмеженням волі, в 

Закон «Про безоплатну правову допомогу» як суб’єктів права на всі види 

безоплатної вторинної правової допомоги (зокрема захист, представництво 

інтересів та допомогу у складанні процесуальних документів), де серед 

іншого вказано, що слід внести доповнення до ч. 1 ст. 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», зокрема в п. 7 зміст його «проведення 
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окремої процесуальної дії» доповнити словами «а також особи, засуджені до 

покарання у виді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні 

військовослужбовців або обмеження волі» [30, с. 16]. Отже, на сьогодні п. 7 

ч. 1 ст. 14 вищевказаного Закону закріплює відповідне положення, а саме: 

«особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається 

слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за 

призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, 

засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі,  – на 

всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього 

Закону».  

Тому, підтримуючи позицію науковців з цього приводу, також 

вважаємо, що варто було б передбачити безпосередньо в КПК України 

положення про те, що засуджений також має право на безоплатну правову 

допомогу, шляхом внесення відповідних доповнень до ст. 49 КПК України. 

Оскільки забезпечення прав громадян, зокрема права на захист, покладається 

на державні органи, то саме на державному рівні потрібно якнайшвидше 

розв’язати вказані вище проблеми.  

Щодо змісту ч. 2 ст. 120 КПК України, то в ній вказано, що витрати, 

пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача, які надають правову допомогу за 

договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, цивільний 

відповідач.  

Видається, що норма закону щодо оплати послуг представника особою, 

яка його залучає, є логічною та виправданою, але лише щодо випадків, коли 

представник залучається цивільним позивачем та цивільним відповідачем. 

Так, представництво інтересів потерпілого, цивільного позивача і цивільного 

відповідача – форма участі адвоката у кримінальному провадженні, за 

допомогою якої ці особи реалізують своє право на отримання кваліфікованої 
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юридичної допомоги, необхідної їм для захисту своїх законних інтересів. 

Очевидно, що людині, не досвідченій в тонкощах кримінального 

судочинства, складно орієнтуватися в процесі. Тому саме представництво є 

тим дієвим механізмом, який сукупно з іншими засобами, встановленими 

нормами кримінального процесуального закону, забезпечує у справі 

можливість ефективно здійснювати надані їм законом права. Допуск до 

участі в кримінальному провадженні представників є важливою 

процесуальною гарантією прав учасників кримінального судочинства. Отже, 

представником потерпілого (якщо потерпілий є фізичною особою), 

цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні 

може бути особа, яка у кримінальному провадженні має право бути 

захисником. Тоді як представником юридичної особи, яка є потерпілим, 

може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими 

документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка 

має право бути захисником у кримінальному провадженні (ст. 58, 63 

КПК України). Відповідно, представник користується процесуальними 

правами цивільного позивача, цивільного відповідача, потерпілого, інтереси 

якого він представляє. Якщо ж цивільним позивачем є неповнолітня особа 

або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи 

обмежено дієздатною, її процесуальними правами користується законний 

представник (ст. 64 КПК України).  

Кримінальне судочинство, як специфічна сфера діяльності державних 

органів та посадових осіб, пов’язане з обмеженням у випадках, передбачених 

законом, прав фізичних та юридичних осіб, які беруть в ньому участь. Саме 

тому законодавець надає можливість учасникам кримінального провадження 

користуватись професійною допомогою адвокатів. На жаль, як свідчить 

практика, потерпілий, цивільний позивач і цивільний відповідач недостатньо 

часто звертаються до адвокатів. Причинами такого становища нерідко є 

відсутність у них коштів на оплату юридичних послуг, а також необізнаність 

вказаних осіб щодо порядку надання правової допомоги.  
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Однак що стосується потерпілого, то ця особа, на наш погляд, також 

має право претендувати на отримання безоплатної правової допомоги, 

виходячи зі статусу потерпілого у кримінальному провадженні, оскільки їй 

кримінальним правопорушенням завдана фізична, моральна чи майнова 

шкода (ст. 55 КПК України). 

Водночас не можна не враховувати, що запросити адвоката для захисту 

інтересів неповнолітнього чи недієздатного потерпілого може не кожен 

законний представник потерпілого. Крім того, можливі ситуації, коли в 

такого потерпілого немає ні законних представників, ні родичів, або вони 

можуть діяти йому на шкоду, представники органів опіки та піклування, які 

не зацікавлені в захисті потерпілого.  

У зв’язку із цим заслуговує підтримки в питанні посилення гарантій 

захисту прав та законних інтересів потерпілих від кримінальних 

правопорушень пропозиція науковців закріпити в законі обов’язкову участь 

представника-адвоката потерпілого в тих випадках, коли з певних причин 

(неповноліття, наявність фізичних або психічних вад тощо) він не в змозі 

повною мірою захистити свої права та законні інтереси. 

Відсутність законодавчої регламентації обов’язкової участі адвоката-

представника потерпілого у кримінальному провадженні ставить потерпілого 

у нерівноправне становище з підозрюваним, обвинуваченим. Адже 

КПК України у ст. 52 встановлює випадки обов’язкової участі захисника 

підозрюваного, обвинуваченого, якщо в силу певних обставин (якщо він є 

неповнолітнім, не володіє мовою, якою ведеться судочинство, має фізичні та 

психічні вади тощо) не може певною мірою захистити свої права та законні 

інтереси [64, с. 524; 26, с. 23; 27, с. 43]. 

У КПК України передбачено також обов’язкове забезпечення слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом підозрюваному, обвинуваченому 

участь захисника, якщо він з матеріальних чи інших об’єктивних причин не 

може залучити його самостійно, а також коли слідчий, прокурор, слідчий 

суддя чи суд вирішив, що обставини кримінального провадження вимагають 
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участі захисника, а підозрюваний, обвинувачений не залучив його (ч . 1 ст. 49 

КПК України). У цих випадках оплата праці захисника здійснюється за 

рахунок коштів держави. 

У зв’язку із цим заслуговує на увагу законодавця пропозиція науковців 

ввести в КПК України інститут обов’язкової участі адвоката, як представника 

потерпілого, передбачивши однією з підстав цього неможливість його 

залучення потерпілим у зв’язку з відсутністю коштів чи з інших об’єктивних 

причин [57, с. 60].  

Обмеження можливості потерпілого порівняно з підозрюваним, 

обвинуваченим повноцінно, професійно (з участю представника-адвоката) 

здійснювати захист своїх прав та законних інтересів не відповідає принципам 

рівності прав сторін та змагальності процесу. Тож для забезпечення рівності 

прав сторін (підозрюваного, обвинуваченого та потерпілого), створення 

рівних правових можливостей у захисті ними своїх прав та законних 

інтересів пропонуємо доповнити Главу 2 КПК України новою статтею, яка 

регулювала б випадки обов’язкової участі представника потерпілого-

адвоката, а саме такого змісту: 

Стаття 581 Обов’язкова участь представника потерпілого-адвоката у 

кримінальному провадженні 

1. Участь представника потерпілого-адвоката є обов’язковою у 

кримінальному провадженні в таких випадках: 

1) коли потерпілим є неповнолітній – з моменту встановлення факту 

неповноліття; 

2) коли неповнолітній потерпілий має психічні чи фізичні вади (німий, 

глухий, сліпий, тощо) – з моменту встановлення цих вад; 

3) коли потерпілий визнаний недієздатним або обмежено дієздатним – 

з моменту підтвердження цього факту відповідними документами; 

4) якщо потерпілий не володіє мовою, якою ведеться судочинство , – з 

моменту встановлення цього факту; 

5) у разі застосування до потерпілого заходів безпеки;  
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6) у разі надання потерпілим згоди на підтримання обвинувачення в 

суді, якщо прокурор відмовився підтримувати обвинувачення; 

7) коли потерпілий хоче запросити представника-адвоката, але через 

відсутність коштів чи з інших об’єктивних причин не може цього зробити. 

У вказаних вище випадках обов’язкове представництво прав та 

законних інтересів потерпілого адвокатом не повинно заперечувати участі в 

представництві неповнолітнього потерпілого та його законного представника 

(ст. 59 КПК України). 

У вказаних вище випадках оплата правових послуг адвоката-

представника потерпілого повинна здійснюватись за рахунок коштів 

держави, а пізніше відшкодування цих витрат має покладатися на 

обвинуваченого в разі ухвалення судом обвинувального вироку або на особу, 

щодо якої судом постановлено ухвалу про закриття кримінального 

провадження у зв’язку із звільненням її від кримінальної відповідальності. 

Це послужило б важливими гарантіями надійної й ефективної 

реалізації, охорони та захисту прав і законних інтересів потерпілих осіб від 

кримінального правопорушення. 

 

2.2 Визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних із 

прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження 

 

Відповідно до положень ст. 118 КПК України, одними з різновидів 

процесуальних витрат є витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового 

розслідування або судового провадження. Згідно із законодавчим 

роз’ясненням – це витрати обвинуваченого, підозрюваного, до якого не 

застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його захисника, 

представника потерпілого, пов’язані з переїздом до іншого населеного 

пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до іншого 

населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв’язку із 

відривом від звичайних занять (ч. 1 ст.  121 КПК України).  
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Цей різновид процесуальних витрат є витратами певної категорії 

учасників кримінально-процесуальних відносин, а саме: обвинуваченого, 

підозрюваного, його захисника та представника потерпілого. Процесуальні 

витрати іншої категорії осіб (потерпілого, свідка, спеціаліста, перекладача, 

експерта) у КПК України передбачені п. 3 ч. 1 ст. 118 та визначені ст. 122 (їх 

докладніше розглядатимемо в наступному підрозділі). 

Поширеною практикою під час досудового розслідування є залучення 

особи як свідка до моменту визнання її підозрюваною у кримінальному 

провадженні. У такому разі ця особа має право на відшкодування їй як свідку 

витрат на проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого 

населеного пункту), а також на компенсацію за втрачений заробіток чи 

відрив від звичайних занять (ч. 3 ст. 122 КПК України). Зауважимо, що такі 

витрати, відповідно до ч. 1 ст. 122 КПК України, покладаються на сторону 

кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків. 

Оскільки у цьому випадку такий свідок викликається, як правило, стороною 

обвинувачення, то й виходить, що зазначені вище витрати компенсуються 

такій особі за рахунок коштів державного бюджету до моменту надання їй 

правового статусу підозрюваного. А з моменту визнання такої особи 

підозрюваною у вчиненні певного кримінального правопорушення, 

відповідно до ч. 2 ст. 121 КПК України, витрати, пов’язані із прибуттям до 

місця проведення досудового розслідування або судового провадження , 

підозрюваний несе самостійно. Отже, з моменту набуття особою правового 

статусу підозрюваного усі витрати, пов’язані із прибуттям до місця 

досудового розслідування, покладаються на нього особисто. 

Відповідно до п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України, підозрюваний, 

обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора 

або слідчого судді. Однак такий обов’язок покладається на обвинуваченого 

чи підозрюваного, щодо якого не застосовано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою (ст. 121 КПК України). Такий підхід законодавця до 

вирішення цього питання видається цілком логічним, адже підозрюваний чи 
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обвинувачений, що утримуються під вартою, не прибувають до місця 

досудового розслідування, а навпаки – слідчий прибуває до місця тримання 

під вартою підозрюваного чи обвинуваченого для проведення слідчих 

(розшукових) дій або ж за спеціальною заявкою слідчого, підозрюваного або 

обвинуваченого доставляють до місця проведення слідчих (розшукових) дій 

(п. 1.35 Конвоювання затриманих і взятих під варту осіб для проведення 

слідчих дій або розгляду справи в суді здійснюється на підставі письмових 

заявок слідчих суддів, суддів, прокурорів, слідчих [39]). Як зазначається в 

науковій літературі, у такому випадку транспортні витрати, пов’язані з 

кримінальним провадженням не належать до процесуальних витрат [53, 

с. 222]. Тобто в такому разі витрати, пов’язані із прибуттям до місця 

проведення слідчих (розшукових) дій покладаються на державу, а не на 

самого підозрюваного чи обвинуваченого.  

Як уже зазначалося, момент набуття особою певного правового статусу 

має правове значення для визначення моменту, з якого особа може вважатися 

такою, що має право на відшкодування зазначених вище процесуальних 

витрат. Відповідно до ч. 1 ст. 121 КПК України, право на відшкодування 

витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження, мають також захисник підозрюваного чи 

обвинуваченого та представник потерпілого. 

Відповідно до ст. 45 КПК України, захисником є адвокат, який 

здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, 

особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів 

медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 

застосування, а також особа, стосовно якої передбачається розгляд питання 

про видачу іноземній державі (екстрадицію). Відповідно до ч.  1 ст. 58 КПК 

України, представником потерпілого може бути особа, яка у кримінальному 

провадженні має право бути захисником, а згідно з ч.  2 цієї ж статті, 

представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути окрім 

захисника (адвоката) також її керівник, інша особа, уповноважена законом 
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або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю. 

Отже, представником потерпілого – фізичної особи може бути лише адвокат, 

а представником юридичної особи, яка визнана потерпілим у кримінальному 

провадженні, може бути адвокат, керівник такої юридичної особи, інша 

особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник 

юридичної особи за довіреністю. 

Розглянемо з якого саме моменту особа набуває статусу захисника 

підозрюваного, обвинуваченого та представника потерпілого, адже саме від 

цього залежить момент, з якого така особа має право на відшкодування 

витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження.  

Відповідно до ч. 4 ст. 46 КПК України, захисник користується 

процесуальними правами з моменту надання документів, передбачених ст. 50 

цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. Відповідно до ч.  1 

ст. 50 КПК України, такими документами є: 1) свідоцтво про право на 

зайняття адвокатською діяльністю та 2) ордер, договір із захисником або 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги. Тобто після надання захисником таких 

документів слідчий, прокурор, слідчий суддя виносить постанову (суд – 

ухвалу) про залучення як захисника підозрюваного чи обвинуваченого 

певного адвоката, який подав зазначені вище документи. Із цього моменту 

такий захисник підозрюваного, обвинуваченого має право на відшкодування 

витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування або 

судового провадження. 

Однак підлягає з’ясуванню питання щодо відшкодування зазначених 

витрат захиснику, який, відповідно до ст. 49 чи ст. 53 КПК України, 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для 

здійснення захисту за призначенням чи призначається для проведення 

окремої процесуальної дії. У такому разі виникає два запитання: чи має 

право такий захисник на відшкодування процесуальних витрат та чи є 
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обов’язок у підозрюваного, обвинуваченого відшкодовувати витрати 

захисника, пов’язані з його прибуттям до місця досудового розслідування 

чи судового провадження у випадках, коли законом передбачено право 

підозрюваного на надання безоплатної правової допомоги у 

кримінальному провадженні. 

Відповідно до ч. 1 ст. 49 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий 

суддя чи суд зобов’язані забезпечити участь захисника у кримінальному 

провадженні у випадках: 1) коли участь захисника є обов’язковою, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив його; 2) якщо підозрюваний, 

обвинувачений заявив клопотання про залучення захисника, але за 

відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин не може його залучити 

самостійно; 3) якщо слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд вирішить, що 

обставини кримінального провадження вимагають участі захисника, а 

підозрюваний, обвинувачений не залучив його. Окрім цього зазначено, що 

слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть залучити захисника в інших 

випадках, передбачених законом, що регулює надання безоплатної правової 

допомоги. Відповідно до ч. 2 ст. 49, ч. 1 ст. 53 КПК України, у разі залучення 

захисника слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд скеровують до органу 

(установи), уповноваженого на надання безоплатної правової допомоги , 

відповідно постанову (ухвалу), у якій доручає цьому органу (установі) 

призначити адвоката для здійснення захисту за призначенням чи для 

проведення окремої процесуальної дії. 

Зважаючи на те, що в КПК України чітко визначено підстави залучення 

захисника слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом та вказано, що 

такий вид правової допомоги надається безоплатно на підставі Закону «Про 

надання безоплатної правової допомоги», то є всі підстави стверджувати, що 

в такому разі на підозрюваного, обвинуваченого не можуть покладатися 

витрати, пов’язані із прибуттям захисника до місця досудового розслідування 

чи судового провадження. Порядок оплати праці захисника, який надає 

безоплатну вторинну правову допомогу, та порядок відшкодування йому 
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витрат, пов’язаних із наданням такої допомоги, затверджений Постановою 

КМУ від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу». У цій Постанові (п. 1–5) визначено розмір винагороди адвокатів 

за надання ними правової допомоги та порядок відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням правової допомоги, а саме, витрат на: 1) проїзд 

транспортом загального користування (за умови наявності відповідних 

проїзних квитків та (або) квитанції (чеку) про сплату вартості проїзду); 

2) придбання паливно-мастильних матеріалів у разі використання власного 

транспортного засобу в нічний час або в сільській місцевості чи за 

відсутності сполучення транспортом загального користування – відповідно 

до нормативів, визначених для бюджетних установ [108] (за умови надання 

копії реєстраційного документа на такий транспортний засіб чи документа, 

що підтверджує право користування таким транспортним засобом, 

посвідчення водія та квитанції (чеку) на придбання паливно-мастильних 

матеріалів на загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає 

відшкодуванню); 3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, 

пов’язані з найманням житлового приміщення) – відповідно до норм, 

встановлених законодавством для працівників бюджетних установ (за 

умови надання розрахункових документів відповідно до Закону України 

«Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг»). Відповідно до п.  6 зазначеної 

Постанови, виплата винагороди за надану ними правову допомогу і 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, 

здійснюються раз на місяць не пізніше останнього робочого дня місяця на 

підставі доручення та акта надання безоплатної вторинної правової 

допомоги з відповідними додатками, складеного за формою, затвердженою 

Наказом Міністерства юстиції України від 16 жовтня 2014 року № 1702/5 

«Про затвердження форми акта надання безоплатної правової допомоги та 

додатків до нього». Відповідно до цього Наказу, у разі більш ніж одного 
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виїзду до місця проведення досудового розслідування чи судового 

провадження адвокат зобов’язаний заповнити «Реєстр маршрутів проїзду 

адвоката у зв’язку з наданням правової допомоги» (додаток 12 зазначеного 

Наказу), у якому має вказати дату виїзду, початкову адресу, з якої 

здійснювався виїзд, місце проведення кримінально-процесуальної дії та 

кінцеву адресу, на яку повернувся, а також відстань у кілометрах (у разі 

використання власного автомобіля). 

Порядок відшкодування витрат на відрядження врегульовуються 

Постановою КМУ від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» [119]. 

Однак, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 16 жовтня 

2014 року № 1702/5 «Про затвердження форми акта надання безоплатної 

правової допомоги та додатків до нього», у випадку двох і більше відряджень 

адвоката за межі регіону у зв’язку з наданням правової допомоги він 

зобов’язаний заповнити «Реєстр відряджень адвоката за межі регіону у 

зв’язку з наданням правової допомоги» (додаток 13 зазначеного Наказу), у 

якому вказати дату виїзду і повернення з відрядження. 

Тож можна зробити висновки, що якщо захисник залучається 

підозрюваним, обвинуваченим особисто на підставі договору між ним та 

адвокатом, то умови винагороди адвоката і розмір відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням такої допомоги, обумовлюються в договорі із 

зазначенням терміну виплати підозрюваним, обвинуваченим таких виплат. 

Водночас якщо в межах кримінального провадження є всі підстави для 

залучення захисника підозрюваному, обвинуваченому на умовах надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, то цілком логічним видається те, 

що такі процесуальні витрати бере на себе держава, яка оплачує захиснику не 

лише його працю, а й витрати, пов’язані із прибуттям до місця, зазначеного в 

постанові (ухвалі) для участі у кримінальному провадженні. Однак такі 
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процесуальні витрати адвоката відшкодовуються в межах нормативів, що 

визначені законодавством для бюджетних установ.  

Розглянемо порядок відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до 

місця досудового розслідування чи судового провадження представника 

потерпілого. Відповідно до ч. 3 ст. 58 КПК України, повноваження 

представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні 

підтверджуються: 1) документами, передбаченими ст. 50 цього Кодексу 

(якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у 

кримінальному провадженні); 2) копією установчих документів юридичної 

особи (якщо представником потерпілого є керівник юридичної особи чи інша 

уповноважена законом або установчими документами особа); 3) довіреністю 

(якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є 

потерпілою). Аналогічно після надання зазначених документів слідчому, 

прокурору, слідчому судді або суду така особа набуває права на 

відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового 

розслідування або судового провадження. Відповідно до ч.  4 ст. 121 КПК 

України, такі витрати покладаються на особу, інтереси якої представляє 

представник. Оскільки в цьому випадку йдеться про представника 

потерпілого, то такі витрати покладаються на потерпілого (відповідно 

фізичну або юридичну особу).  

Розмір витрат потерпілого на участь представника-адвоката 

обумовлюється в договорі про надання правової допомоги, який укладається 

між потерпілим та адвокатом. Як зазначається в літературі, надання платної 

правової допомоги регламентується законодавством про адвокатуру. У 

договорі про надання правової допомоги потерпілому визначається його 

обов’язок сплатити гонорар за правозахисні дії адвоката, а за необхідності – і 

фактичні витрати, пов’язані з виконанням договору. Ці витрати не 

враховуються до суми гонорару, який є винагородою за виконані 

представником дії з наданням правової допомоги [53, с.  226]. Отже, витрати 

представника потерпілого, пов’язані із прибуттям до місця досудового 
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розслідування чи судового провадження, не входять до суми гонорару за 

надання правової допомоги, а оплачуються представнику додатково, що 

обумовлюється в договорі між представником та потерпілим. 

Однак зауважимо, що, окрім платного представництва інтересів 

потерпілого у кримінальному провадженні, законодавство України визначає 

правову можливість представництва таких інтересів на безоплатній основі. 

Відповідно до положень ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 2 червня 2011 року № 3460-VI, до безоплатної правової 

допомоги належить також така правова послуга, як представництво осіб, які 

мають право на безоплатну правову допомогу в судах, інших державних 

органах тощо. Отже, потерпілий у визначених ст. 14 цього Закону випадках 

має право на залучення адвоката для представництва своїх інтересів у 

кримінальному провадженні на безоплатній основі. Однак таке право на 

безоплатну правову допомогу мають не всі потерпілі, а лише ті, котрі мають 

таке право відповідно до п. 1, 2 ч. 1 ст. 14 зазначеного Закону, а саме: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо середньомісячний 

сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий від суми прожиткового мінімуму, 

розрахованого та затвердженого відповідно  до Закону України «Про 

прожитковий мінімум» для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення, інваліди, які отримують пенсію або 

допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі менше двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб; 2) діти-сироти, діти, 

позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть 

стати або стали жертвами насильства в сім’ї. 

Тобто якщо в потерпілого є право на отримання безоплатної правової 

допомоги у кримінальному провадженні, то цілком очевидною є відсутність 

його обов’язку на відшкодування такому представнику витрат, пов’язаних із 

прибуттям до місця досудового розслідування чи судового провадження. Такі 

процесуальні витрати відповідно покладаються на державу в розмірах, що 

визначені Постановою КМУ від 17 вересня 2014 року № 465 «Питання 
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оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу».  

Якщо ж у потерпілого немає підстав для безоплатного залучення 

адвоката для представництва своїх інтересів у межах кримінального 

провадження, то він має право залучити адвоката на підставі договору між 

потерпілим і таким адвокатом. У цьому договорі обумовлюються 

винагорода адвокату за представництво інтересів потерпілого та інші 

процесуальні витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового 

розслідування чи судового провадження, що можуть відшкодовуватися 

адвокату. Усі ці витрати на адвоката-представника оплачує адвокату 

особисто потерпілий.  

Однак, відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення 

обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого 

всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати. А як 

уже зазначалося, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 118 та ч. 1 ст. 121 КПК України 

витрати потерпілого на правову допомогу адвоката та витрати, пов’язані із 

прибуттям до місця досудового розслідування чи судового провадження 

представника потерпілого, є різновидом процесуальних витрат, тому є всі 

підстави для висновку, що в разі винесення судом обвинувального вироку 

суд зобов’язаний стягнути з обвинуваченого на користь потерпілого всі 

здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати. Як 

зазначається в літературі, під час судового розгляду суд зобов’язаний 

з’ясовувати, які процесуальні витрати понесені під час досудового 

розслідування та чи правильно обчислено їх розмір, адже в резолютивній 

частині вироку зазначається рішення суду щодо відшкодування 

процесуальних витрат. До витрат, що підлягають стягненню, належать: 

1) витрати, пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, який 

надає правову допомогу за договором; 2) витрати, пов’язані із прибуттям до 

місця досудового розслідування представника потерпілого (переїзд, 

наймання житла, виплата добових витрат, втрачений заробіток чи витрати у 
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зв’язку з відривом від звичайних занять тощо) [53, с. 236]. Так, за вироком 

Кагарлицького районного суду Київської області від 10 січня 2014 року 

ОСОБУ_2 визнано винуватою та призначено покарання у виді штрафу 

розміром двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ч. 1 

ст. 286 КК України та ухвалено стягнути з ОСОБИ_2 на користь ОСОБИ_4 

15 000 грн, – на відшкодування моральної шкоди, 2032 грн 33 коп., – на 

відшкодування витрат на придбання ліків, 4000 грн – на відшкодування 

витрат на правову допомогу адвоката та 450 грн 23 коп. – на відшкодування 

витрат на придбання бензину для прибуття до місця судового провадження. 

Однак Колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного 

суду Київської області, розглянувши в апеляційному порядку цю справу, у 

задоволенні позову потерпілого про відшкодування зазначених 

процесуальних витрат частково відмовила. У резолютивній частині ухвали 

Апеляційний суд Київської області зазначив, що , відповідно до ст. 124 КПК 

України, в разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з 

обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним документально 

підтверджені процесуальні витрати. За таких обставин суд першої інстанції 

правомірно стягнув з обвинуваченого на користь потерпілого 4000 грн витрат 

на правову допомогу адвоката, що підтверджено копією квитанції до 

прибуткового касового ордеру № 9 від 28 жовтня 2013 року (а.с. 15 т. 2). 

Проте суд безпідставно стягнув з обвинуваченого на користь потерпілого 

витрати на придбання бензину для прибуття до місця судового провадження, 

хоча й надані потерпілим фіскальні чеки на придбання бензину (а.с . 80 т. 2), 

адже вказані витрати відшкодовуються в межах вартості проїзду за 

тарифами, встановленими у громадському (міському, приміському, 

міжміському) транспорті [151]. Отже, судова практика вирішує питання 

компенсації витрат, пов’язаних із прибуттям до місця судового провадження, 

а саме на придбання паливних матеріалів відмовою, оскільки компенсації 

підлягають витрати потерпілого на проїзд до місця судового провадження, 

виходячи з вартості проїзду за тарифами, встановленими у громадському 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2014_03_21/pravo1/T012341.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2014_02_23/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2014_02_23/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
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транспорті. Така судова практика є непоодинокою і такою, що відповідає 

вимогам нормативно-правових актів. Відповідно до п. 6 Наказу Міністерства 

фінансів України № 59 від 13 березня 1998 року «Про затвердження 

Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», витрати 

на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних 

квитків) до місця відрядження і назад відшкодовуються в розмірі вартості 

проїзду повітряним, залізничним, водним і автомобільним транспортом 

загального користування (крім таксі) з урахуванням усіх витрат, пов’язаних 

із придбанням проїзних квитків і користуванням постільними речами в 

поїздах, та страхових платежів на транспорті. Тобто виходить, що 

потерпілому мали б бути компенсовані витрати на проїзд до місця судового 

провадження і назад у розмірах, що не перевищують вартості проїзних 

квитків і користування постільними речами в поїздах та страхових платежів 

на транспорті. При цьому потерпілий на власний розсуд міг би визначити вид 

громадського транспорту, яким би міг скористатися для прибуття до місця 

судового провадження (таке право також передбачено п. 6 зазначеного вище 

Наказу). Отже, такі судові рішення щодо категоричної відмови в компенсації  

процесуальних витрат на прибуття до місця досудового розслідування чи 

судового провадження потерпілому є неправомірними та мали б бути 

оскаржені. 

Водночас у ч. 1 ст.  124 КПК України зазначено, що якщо в 

обвинуваченого відсутні кошти на відшкодування зазначених процесуальних 

витрат, то вони компенсуються потерпілому за рахунок Державного бюджету 

України у випадках і в порядку, передбачених законом для компенсації 

шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Так, у ч.  2 ст. 1177 ЦК 

України зазначено, що шкода, завдана потерпілому внаслідок кримінального 

правопорушення, компенсується йому за рахунок Державного  бюджету 

України у випадках та порядку, передбачених законом. Науковці зазначають, 

що диспозиція ч. 2 ст. 1177 ЦК України має бланкетний характер, оскільки, 

виходячи із змісту цієї статті, випадки й порядок такого відшкодування 
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мають передбачатися спеціальним законом, якого наразі не існує. Тому 

положення ч. 2 ст. 1177 ЦК поки що неможливо реалізувати [143, с. 84].  

Водночас, незважаючи на відсутність спеціального закону, на практиці 

непоодинокими є випадки звернення до суду з вимогами про відшкодування 

шкоди, завданої потерпілому внаслідок кримінального правопорушення, за 

рахунок Державного бюджету України. Особливо це стосується ситуацій, 

коли особа, яка вчинила злочин, виявляється неплатоспроможною. Так, 

переглядаючи одну з таких справ у касаційному порядку, Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у 

своєму рішенні вказав, що ні на час розгляду справи в суді першої інстанції, 

ні на час перегляду судового рішення вищим судом, відповідного закону в 

Україні так і не прийнято. Оскільки державою не визначено умови та 

порядок відшкодування шкоди, висновок судів щодо відмови в задоволенні 

такого позову є законним та обґрунтованим [148]. Отже, поки в Україні 

немає спеціального закону, який врегульовував би порядок, розміри та умови 

відшкодування потерпілому шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням за рахунок державного бюджету, у судів немає правових 

підстав для забезпечення виконання положень ч. 1 ст. 124 КПК України та 

ч. 2 ст. 1177 ЦК України. 

Науковець Л. М. Баранова зазначає, що в контексті відшкодування 

шкоди за рахунок Державного бюджету України варто звернути увагу на 

те, що обов’язок держави в певних випадках компенсувати шкоду, завдану 

внаслідок кримінального правопорушення, не ґрунтується на загальних 

засадах цивільно-правової відповідальності. Цей обов’язок держава 

покладає на себе як гарант безпеки людини. Згідно зі ст.  3 Конституції 

України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека є найвищою соціальною цінністю. Ґрунтуючись саме на цих 

конституційних положеннях, держава бере на себе зобов’язання 

відшкодувати людині (фізичній особі) шкоду, завдану кримінальним 

правопорушенням. Така компенсація державою шкоди не має розглядатися 
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як майнова відповідальність, перекладена з особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, на державу. У цьому випадку доречно вести 

мову про те, що держава, виконуючи соціальні функції, створює 

відповідній особі допоміжні, максимально привілейовані механізми 

усунення негативних наслідків кримінального правопорушення [45, с. 49]. 

Такий підхід до вирішення проблеми відшкодування шкоди потерпілому за 

рахунок держави у разі відсутності в обвинуваченого (підсудного) коштів 

на відшкодування є правильним. Однак виникає питання повернення 

затрачених державою коштів на відшкодування потерпілому зазначеної 

шкоди. Так, науковці О. В. Ус та М. В. Ус вважають, що відповідно до ч. 1 

ст. 1191 ЦК України держава має право зворотної вимоги (регресу) до 

особи, яка завдала шкоду внаслідок кримінального правопорушення, якщо 

вона буде компенсована потерпілому за рахунок Державного бюджету 

України на підставі ч. 2 ст. 11771 ЦК України [143, с. 85]. Однак аналіз ч. 1 

ст. 1191 ЦК України дає підстави для протилежного висновку, адже в ч. 1 

зазначеної статті йдеться лише про особу, а не державу, а право регресу 

держави визначено в ч. 2-4 ст. 1191 ЦК України та ніяк не стосується 

витрат держави на компенсацію матеріальних витрат потерпілого на 

представника. Отже, у держави відповідно до чинного законодавства є 

обов’язок компенсовувати потерпілому шкоду, завдану внаслідок 

кримінального правопорушення, однак немає механізму такого 

відшкодування та не визначено право держави регресу до винної особи за 

відсутності в неї коштів чи майна (за умови, що така особа є 

неплатоспроможною) для відшкодування потерпілому завданої 

кримінальним правопорушенням шкоди (у нашому випадку витрат 

потерпілого на послуги представника у кримінальному провадженні). Саме 

тому вважаємо за необхідне прийняти відповідний спеціальний закон, до 

якого відсилає ч. 1 ст. 124 КПК України та ч. 2 ст. 1177 ЦК України, а також 

передбачити в ч. 1 ст. 1191 ЦК України право держави пред’являти регрес до 

винної особи. 



 81 

Водночас зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України 

представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, 

інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник 

юридичної особи за довіреністю. У такому разі виникає питання про 

визначення розміру втраченого заробітку (у разі залучення такої особи до 

участі у кримінальному провадженні під час робочого часу) або визначення 

розміру витрат у зв’язку з відривом від звичайних занять (у випадку 

залучення такої особи до участі у кримінальному провадженні в неробочий 

час). Відповідно до ч. 1 ст. 121 КПК України, компенсація за втрачений 

заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного 

заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від 

розміру мінімальної заробітної плати. Однак в Інструкції про порядок і 

розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, 

що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду 

або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні 

правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової 

експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів 

(далі – Інструкція), що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України 

від 1 липня 1996 року № 710, у переліку учасників кримінального 

провадження, за якими зберігається середня заробітна плата за весь час, 

затрачений ними у зв’язку з явкою та викликом до органів досудового 

розслідування, прокуратури чи суду, немає представника потерпілого, а 

зазначено лише самого потерпілого та його законного представника [111].  

У такому разі є всі підстави вважати, що за керівником юридичної 

особи, іншою особою, уповноваженою законом або установчими 

документами чи працівником юридичної особи, яка є потерпілим у 

кримінальному провадженні і які є представником потерпілого за весь час, 

затрачений ними у зв’язку з явкою та викликом до органів досудового 

розслідування, прокуратури чи суду не зберігається середня заробітна плата. 

Саме тому виникає запитання про компенсацію втраченого заробітку 
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зазначеним категоріям осіб. Зважаючи на те, що в п. 1 Інструкції є посилання 

на ст. 121,  122 КПК України та визначено всі категорії осіб, що зазначені у 

цих статтях, окрім представника потерпілого, то , видається, цілком логічною 

є потреба у внесенні змін до Інструкції та внесення до переліку зазначених 

учасників кримінального провадження представника потерпілого (за умови, 

що потерпілим у кримінальному провадженні виступає юридична особа). 

Якщо цей пункт Інструкції буде викладений із запропонованими вище 

доповненнями, то у представника юридичної особи-потерпілого не 

виникатиме проблем з оплатою витрат, пов’язаних з їх прибуттям до органу 

досудового розслідування чи судового провадження, а саме, із збереженням 

за ними середньомісячного заробітку за весь час, затрачений ними у зв’язку з 

явкою та викликом до органів досудового розслідування,  прокуратури чи 

суду. 

Ще одним важливим питанням, що підлягає з’ясуванню у цьому 

підрозділі, є види процесуальних витрат, передбачені ст. 121 КПК України. 

Відповідно до ч. 1 ст.  121 КПК України, такими витратами є витрати, 

пов’язані: 1) з переїздом до іншого населеного пункту, 2) найманням житла, 

3) виплатою добових (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також 

4) втрачений заробіток чи витрати у зв’язку з відривом від звичайних занять. 

При цьому законодавчо визначено, що компенсація за втрачений заробіток 

обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а 

компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру 

мінімальної заробітної плати.  

Як уже зазначалося, порядок відшкодування процесуальних витрат, 

пов’язаних з переїздом до іншого населеного пункту визначено Постановою 

КМУ від 1 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про 

порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати 

винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, 

прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи 

про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим 



 83 

установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій 

експертів і спеціалістів». В абз. 3 п. 1 цієї Інструкції зазначено, що таким 

особам, якщо виконання їх процесуальних функцій пов’язане з перебуванням 

за межами населеного пункту постійного проживання, компенсується 

вартість проїзду до місця виклику і назад. При цьому зазначено, що такі 

витрати не можуть перевищувати встановлені законодавством норми 

відшкодування витрат на відрядження. При цьому норми таких витрат 

визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 року 

№ 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а 

також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, 

установами та організаціями, які повністю або частково утримуються 

(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» (далі – Постанова). 

У п. 7 Постанови зазначено, що за наявності підтвердних документів 

відшкодовуються витрати на проїзд (зокрема на проїзд (у тому числі на 

перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця 

відрядження і назад, а також за місцем відрядження (зокрема на 

орендованому транспорті). Водночас у п. 9 Постанови зазначено, що витрати 

на проїзд, фактичні витрати, що перевищують граничні суми витрат на найм 

житлового приміщення та на перевезення багажу понад вагу, вартість 

перевезення якого входить до вартості квитка того виду транспорту, яким 

користується працівник, відшкодовуються з дозволу керівника згідно з 

підтвердними документами. 

Оскільки до витрат на проїзд входять витрати до місця відрядження і 

назад, а також витрати на проїзд за місцем відрядження, то особа має 

розраховувати вартість проїзного документа в обидва боки та вартість 

проїзних квитків у громадському транспорті за місцем відрядження. 

Зрештою, у будь-якому випадку особа, яка претендує на відшкодування їй 

вартості проїзду, зобов’язана надати оригінали підтверджувальних проїзд 

документів (квитки, посадкові документи, чеки на оплату вартості проїзду в 

таксі чи оплату перевезення багажу) тощо. Отже, на компенсацію витрат, 
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пов’язаних із проїздом за місцем відрядження, має лише та особа, яка 

виїжджає за межі населеного пункту свого постійного проживання.  

Як уже зазначалося, у підозрюваного, обвинуваченого є обов’язок 

прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду (п.  1 ч. 7 

ст. 42 КПК України) і витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового 

розслідування або судового провадження, він несе самостійно (ч. 2 

ст. 121 КПК України). Однак у п. 8 ч. 1 ст.  138 КПК України зазначено, що 

однією з поважних причин неприбуття особи на виклик є наявність «інших 

обставин, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик». У 

зв’язку із цим виникає слушне запитання: чи можна вважати поважною 

причиною неприбуття на виклик відсутність у підозрюваного, 

обвинуваченого коштів на прибуття до місця досудового розслідування чи 

судового провадження. Якщо так, то чи підлягають компенсації витрати 

підозрюваного, обвинуваченого на прибуття до місця досудового 

розслідування або судового провадження. На жаль, у науковій літературі 

немає доктринального тлумачення поняття «інших обставин, які об’єктивно 

унеможливлюють з’явлення особи на виклик», а законодавець теж не 

поспішає давати його роз’яснення. Зважаючи на те, що такі обставини мають 

бути об’єктивними, то цілком логічно зробити висновок, що вони не мають 

залежати від волі і бажання особи, а мають існувати об’єктивно, тобто 

незалежно від бажань такої особи. Тобто якщо існують об’єктивні відомості 

про те, що особа не працює і не має коштів для оплати вартості проїзду до 

місця досудового розслідування чи судового провадження, то таку підставу 

можна розглядати як обставину, що є поважною для неприбуття особи на 

виклик. Однак у такому разі потрібно констатувати, що така обставина може 

взагалі не змінитися, тож маємо визнати, що виникає прогалина у правовому 

регулюванні забезпечення участі такого підозрюваного, обвинуваченого у 

кримінальному провадженні. 

Розглянемо питання компенсації особі витрат, пов’язаних із найманням 

житла. Як уже зазначалося, порядок відшкодування та суми витрат на 
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наймання житла визначено в Постанові КМУ від 1 липня 1996 року № 710 

«Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» і в Постанові 

КМУ від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження 

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Так, відповідно 

до абз. 3 п. 1 Постанови № 710 від 1 липня 1996 року особі, якщо виконання 

її процесуальних функцій пов’язане з перебуванням за межами населеного 

пункту постійного проживання, компенсуються (відшкодовуються) витрати, 

пов’язані з найманням житлового приміщення.  

Відповідно до абз. 2 п. 2 Постанови КМУ № 98 від 2 лютого 2011 року, 

витрати на найм житлового приміщення під час відрядження 

відшкодовуються за наявності оригіналів підтвердних документів. А 

відповідно до п. 7 цієї Постанови, особам, які направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, що повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок коштів бюджетів, за наявності 

підтвердних документів відшкодовуються витрати: на оплату вартості 

проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях; на побутові 

послуги, що внесені до рахунків на оплату вартості проживання в місцях 

проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи 

білизни), але не більше як 10% сум добових витрат для держави, до якої 

відряджається працівник, визначених у додатку 1 до цієї Постанови, за всі 

дні проживання; на бронювання місць у готелях (мотелях) у розмірах не 

більш як 50% вартості місця за добу. Оскільки в додатку 1 цієї Постанови 

зазначено, що гранична сума витрат на найм житлового приміщення за добу 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF/page#n53
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для України становить не більше як 250 грн, то можна зробити висновки, що 

такій особі відшкодовуватимуться витрати на оренду житлового приміщення 

в розмірі, що не перевищує 250 грн на добу. Витрати особи на побутові 

послуги, що входять до рахунків на оплату вартості проживання у місцях 

проживання (прання, чищення, лагодження та прасування одягу, взуття чи 

білизни) та на бронювання місць у готелях (мотелях), не компенсуються 

особі, оскільки такі види витрат не передбачені Постановою КМУ № 710 

«Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».  

Окрім цього, у разі закриття кримінального провадження за 

реабілітуючими особу обставинами або в разі виправдання підсудного 

(обвинуваченого) процесуальні витрати бере на себе держава. За таких умов, 

відповідно до п. 3 ст. 3 Закону України «Про відшкодування шкоди, завданої 

громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно -

розшукову діяльність, органів досудового  розслідування, прокуратури і 

суду» та п. 10 Положення про застосування цього Закону [114], за вимогою 

особи, яка була притягнута до кримінальної відповідальності та 

реабілітована, їй повинні бути відшкодовані за рахунок державного бюджету 

суми, витрачені на оплату проїзду за викликами органів досудового 

розслідування і суду та найм житлового приміщення. 

Що стосується виплати добових особам, які викликаються до органів 

досудового розслідування, прокуратури, суду, то відповідно до п. 7 та 

додатку 1 до Постанови КМУ № 98 від 2 лютого 2011 року особам, які 

направляються у відрядження у межах України, виплачуються добові в 

розмірі 30 грн за добу. Водночас в абз. 3 п. 2 Постанови зазначено, що 

витрати на харчування, вартість якого входить до рахунків на оплату вартості 
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проживання в готелях (мотелях), інших житлових приміщеннях або до 

проїзних документів, оплачуються відрядженим працівникам за рахунок 

добових витрат. 

Відповідно до ч. 1 ст. 121 КПК України, процесуальними витратами, 

що підлягають відшкодуванню, є також втрачений заробіток чи витрати у 

зв’язку з відривом від звичайних занять. Відповідно до п.  2 та п. 3 згаданої 

уже Інструкції від 1 липня 1996 року, сума компенсації (відшкодування) за 

втрачений заробіток обчислюється за кожну годину пропорційно до 

середньої заробітної плати особи, розрахованої відповідно до абз. 3 п. 2 

Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 

Постановою КМУ від 8 лютого 1995 року № 100 «Про затвердження 

Порядку обчислення середньої заробітної плати». При цьому зазначено, 

що загальний розмір виплати не може перевищувати суму, розраховану за 

відповідний час, виходячи з трикратного розміру мінімальної заробітної 

плати. А відповідно до п. 3 цього Порядку, сума компенсації 

(відшкодування) за відрив від звичайних занять обчислюється пропорційно 

до розміру мінімальної заробітної плати особи, встановленої Законом на 

1 січня календарного року, в якому приймається процесуальне рішення або 

здійснюється процесуальна дія, і не може перевищувати її розміру, 

обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять. Так, в 

ухвалі Апеляційного суду Сумської області від 25 грудня 2014 року 

зазначено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 

потерпілий пред’явив цивільний позов до обвинуваченого про стягнення з 

нього 36174 грн 60 коп. на відшкодування втраченого ним заробітку 

внаслідок зменшення його загальної працездатності через ушкодження 

здоров’я протягом 9 місяців. У рішенні зазначено, що суд має оцінити 

кожний доказ щодо належності, допустимості, достовірності, а сукупність 

зібраних доказів – щодо достатності та взаємозв’язку для ухвалення 

відповідного процесуального рішення. У названій вище ухвалі 

Апеляційного суду зазначено, що, розглядаючи та вирішуючи цивільний 
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позов потерпілого ОСОБА_3, суд першої інстанції не дотримався 

вищевказаних вимог кримінального процесуального закону. Так, замість 

об’єктивної оцінки доказів суд безпідставно перебрав на себе 

повноваження медико-соціальної експертної комісії, як такі, що 

передбачені «Порядком встановлення медико-соціальними експертними 

комісіями ступеня стійкої втрати працездатності у відсотках працівникам, 

яким заподіяно ушкодження здоров’я» в редакції Наказу Міністерства 

охорони здоров’я України від 5 червня 2012 року за № 240 і самостійно, а 

не на підставі відповідного експертного висновку, визначив ступінь втрати 

потерпілим ОСОБА_3 загальної працездатності та відповідно до такого 

визначення самостійно обрахував суму втраченого потерпілим заробітку 

внаслідок завдання йому під час дорожньо-транспортної пригоди 

ушкодження здоров’я [147]. Із цього випливає висновок, що будь-які 

процесуальні рішення суду щодо відшкодування шкоди потерпілому за 

втрачений заробіток може постановлятися лише на підставі оригіналів 

підтверджувальних документів та висновку медико-соціальної експертної 

комісії. В іншому випадку немає правових підстав для відшкодування 

такої шкоди. 

Отже, законодавцем надано вичерпний перелік процесуальних 

витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового розслідування чи 

судового провадження, а також визначено чіткий перелік учасників 

судового провадження, які мають право претендувати на відшкодування 

таких процесуальних витрат, і визначено суб’єктів відшкодування таких 

витрат. Суд зобов’язує обвинуваченого (засудженого) відшкодовувати 

лише ті витрати, які передбачені відповідними нормативно-правовими 

актами. Таке положення КПК України є певною гарантією для 

підозрюваного (обвинуваченого) від відшкодування необґрунтованих 

належно витрат.  

За умови неплатоспроможності обвинуваченого (засудженого) 

держава бере на себе обов’язок відшкодування потерпілому заподіяної 
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злочином шкоди, зокрема і процесуальних витрат потерпілого. Але в 

такому разі цілком обґрунтованою видається необхідність запровадження 

для держави права регресу до обвинуваченого (засудженого), про 

повернення таких витрат. Втім, як неодноразово вказано в судових 

рішеннях, відсутність спеціального закону, який врегульовував би 

порядок, розміри й умови відшкодування потерпілому шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, за рахунок державного бюджету, 

створює проблеми щодо виконання ч. 1 ст. 124 КПК та ч. 2 ст. 1177 ЦК 

України, адже в судів немає правових підстав для відшкодування 

потерпілому такої шкоди за рахунок Державного бюджету України.  

Отже, хоч і прийнято новий КПК України, який врегульовує окремі 

питання визначення видів та порядку стягнення процесуальних витрат, все 

ж є потреба у прийнятті спеціального закону, який визначав би 

процесуальні гарантії відшкодування таких витрат суб’єктам, котрі мають 

на це право, зокрема і за рахунок Державного бюджету України. 

 

2.3 Визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних із 

залученням потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів та перекладачів  

 

Аналіз слідчо-судової практики України свідчить про те, що 

розслідування кожного другого кримінального провадження не обходиться 

без залучення потерпілого, кожного третього провадження – свідків, 

експертів. Рідше трапляються випадки залучення спеціалістів та 

перекладачів. 

Передусім зазначимо, що потерпілою може бути визнано як фізичну 

особу – за умови заподіяння їй моральної, фізичної або майнової шкоди, так і 

юридичну особу – за умови заподіяння їй майнової шкоди (ч. 1 ст. 55 

КПК України). Після подання фізичною чи юридичною особою заяви про 

вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення 

її до провадження як потерпілого, слідчий, прокурор чи суд зобов’язані 
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встановити факт заподіяння особі реальної шкоди кримінальним 

правопорушенням [11, с. 38]. 

У п. 1 ч. 1 ст. 3 КПК України вказується про можливість визнання 

потерпілими близьких родичів і членів сім’ї постраждалої особи (чоловік, 

дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний 

брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, 

правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка 

перебуває під опікою або піклуванням, а також особи, які спільно 

проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, 

у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі), 

якщо внаслідок кримінального правопорушення настала смерть цієї особи 

або особа перебуває у стані, який унеможливлює подання нею відповідної 

заяви. Однак постраждала особа від злочину може й не набути статусу 

потерпілого, якщо вона цього не забажає. У такому разі її можна залучити до 

провадження лише як свідка (ч. 7 ст. 55 КПК України). Що стосується свідка, 

то він не належать до сторін кримінального провадження, а лише дає 

показання як учасник кримінального провадження про відомі йому 

обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження 

(ч. 1 ст. 65 КПК України). 

Відзначимо, що ефективність розкриття і розслідування кримінальних 

правопорушень багато в чому залежить від використання в кримінальному 

судочинстві спеціальних знань у різних формах, що , відповідно, відіграє 

важливу роль у процесі доказування. До таких форм їх використання можна 

віднести: 

- участь спеціаліста в проведенні слідчих дій для надання 

безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, 

креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 

кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час 

судового розгляду (ч. 2 ст. 71 КПК України), а також надання письмових 
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пояснень щодо результату проведення відповідної процесуальної дії (п. 2 ч. 2 

ст. 105 КПК України); 

- участь перекладача у кримінальному провадженні для перекладу 

пояснень, показань, з’ясування змісту певних документів, які можуть бути 

виявлені під час огляду або обшуку (ч. 3 ст. 29, п. 18 ч. 3 ст. 42, п. 9 ч. 1 

ст. 56, ст. 68 КПК України); 

- проведення судової експертизи для з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального провадження (ст. 242–245 КПК України) та 

надання відповідей на запитання під час допиту (п. 2 ч. 5 ст. 69 

КПК України). 

У КПК України вказується, що потерпілий (ч. 1 ст. 124), свідок (п. 6 

ч. 1 ст. 66), перекладач (п. 3 ч. 2 ст. 68), спеціаліст (п. 5 ч. 4 ст. 71), експерт 

(п. 6 ч. 3 ст. 69) мають право на відшкодування відповідних витрат, 

пов’язаних із залученням їх до кримінального провадження. У теорії 

кримінального процесу зазначається, що процесуальні витрати виникають у 

результаті здійснення кримінального провадження, а не в результаті 

вчинення кримінального правопорушення [33, с. 48]. Попередньо в роботі ми 

зазначали (див. підрозділ 1.2), що витрати, пов’язані із залученням 

потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, складаються з 

таких: 

а) у разі переїзду до іншого населеного пункту: вартості проїзду до 

місця виклику і назад; витрат, пов’язаних з найманням житлового 

приміщення; добових; 

б) втраченого заробітку чи витрат у зв’язку з відривом від звичайних 

занять; 

в) винагороди (оплати) за виконану роботу експертам, спеціалістам, 

перекладачам. 

Тож розглянемо насамперед ті витрати, які пов’язані із залученням 

потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів у разі їх переїзду 

до іншого населеного пункту, а зокрема вартості проїзду до місця виклику і 
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назад; витрат, пов’язаних з найманням житлового приміщення та добових. Це 

положення знайшло своє підтвердження в п. 1 ч. 3 згаданої вище Інструкції 

від 1 липня 1996 року № 710, у якій вказується, що свідкам, потерпілим, 

законним представникам потерпілих, цивільним позивачам, представникам 

цивільних позивачів, а також експертам, спеціалістам і перекладачам, якщо 

виконання їх процесуальних функцій пов’язане з перебуванням за межами 

населеного пункту постійного проживання, відшкодовуються такі витрати: 

вартість проїзду до місця виклику і назад, витрати, пов’язані з найманням 

житлового приміщення, добові. 

Однак в Інструкції не деталізовано порядку визначення розміру 

відповідних витрат. Окрім того, не передбачено, яким нормативно-правовим 

актом потрібно користуватися при їх визначенні. Раніше порядок 

регламентації процедури відшкодування відповідних витрат визначався 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 року № 663 «Про 

норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон». 

Однак вона вже втратила чинність у зв’язку з прийняттям КМУ нової 

Постанови від 2 лютого 2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на 

відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» [119].  

Насамперед потрібно з’ясувати, чи підлягають відшкодуванню витрати 

на проїзд в одному населеному пункті без залишення місця постійного 

проживання. Зазначимо, що в Інструкції від 1 липня 1996 року № 710 

вказано, що особам відшкодовуються витрати, якщо виконання їх 

процесуальних функцій пов’язане з перебуванням за межами населеного 

пункту постійного проживання. Натомість у Постанові від 2 лютого 

2011 року № 98 про це нічого не сказано. У теорії кримінального 

процесуального права не існує єдності позицій з приводу досліджуваного 

питання. Розглянемо обидва підходи. Представники першого підходу 

вважають, що «якщо виходити із самої природи процесуальних витрат та 
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складного економічного становища, в якому перебуває Україна, такі витрати 

однозначно підлягають відшкодуванню» [76, с. 105]. Натомість представники 

другого підходу переконані, що вказані витрати не підлягають 

відшкодуванню [5, с. 69]. Видається, що варто погодитися з першою 

позицією. Для прикладу, особі похилого віку чи особі з обмеженими 

фізичними можливостями, яка викликається як свідок у кримінальному 

провадженні, важко буде у громадському транспорті подолати досить значну 

відстань з одного району великого міста до іншого, а потім ще, можливо, йти 

деякий час. Тому справедливо буде, аби суд враховував усі витрати, які поніс 

потерпілий чи свідок у зв’язку з їх залученням до кримінального 

провадження. 

У подальшому розглянемо витрати, які складаються з втраченого 

заробітку чи витрат у зв’язку з відривом від звичайних занять. Право на 

одержання компенсації за втрачений заробіток мають самозайняті особи 

(письменники, артисти, художники, лікарі, адвокати, приватні нотаріуси, 

аудитори та ін.) і підприємці, які забезпечують себе роботою, а отже й 

заробітком самостійно [73, с. 548; 74, с. 504]. 

Сума компенсації (відшкодування) за втрачений заробіток 

обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати 

особи, розрахованої відповідно до абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої 

заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

8 лютого 1995 року № 100. Середньомісячна заробітна плата обчислюється, 

виходячи з виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують 

події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали 

на підприємстві, в установі, організації менше ніж два календарні місяці, 

середня заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за фактично 

відпрацьований час. 

У п. 8 вищезгаданого Порядку вказується, що нарахування виплат, які 

обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, 

провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на 
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число робочих днів/годин, а у випадках, передбачених чинним 

законодавством, календарних днів, які мають бути оплачені за середнім 

заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням 

заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі 

(календарні) дні на число відпрацьованих робочих днів (годин), а у випадках, 

передбачених чинним законодавством, – на число календарних днів за цей 

період. 

Для компенсації втраченого заробітку суду слід надати докази, які 

підтверджують середньомісячний заробіток особи, а також розрахунок 

компенсації за втрачений заробіток. Наприклад, якщо середньомісячний 

заробіток приватного лікаря за два останні місяці становить 25 000 грн, а в 

правоохоронних органах чи в суді він перебував загалом 12 годин протягом 

шести днів, то для визначення розміру компенсації за втрачений заробіток 

слід визначити розмір годинного заробітку (25 000 грн / 48 робочих днів / 

8 годин (тривалість робочого дня приватного лікаря за графіком = 65,1 грн) 

та помножити його на кількість годин, витрачених у зв’язку із залученням до 

кримінального провадження (8 годин). Отож, сума компенсації становитиме 

520,8 грн. 

Проаналізуємо особливості витрат у зв’язку з відривом особи від 

звичайних занять. У цьому разі увагу потрібно звернути на одне положення. 

З аналізу п. 1 Інструкції від 1 липня 1996 року № 710 випливає, що 

компенсація за відрив від звичайних занять сплачується не будь-якій особі, 

яка залучена у справі як свідок чи потерпілий, а тій, яка не є працівником 

підприємства, установи чи організації.  

У теорії кримінального процесу не існує єдності позицій з приводу 

визначення кола осіб, яким повинна бути сплачена відповідна компенсація. З 

цього приводу є два підходи. Перший зводиться до того, що винагорода за 

відрив від звичайних занять у зв’язку з участю у кримінальному провадженні 

виплачується працівникам мистецтва, літератури, а не кооперативним 

кустарям та іншим особам, які не працюють на жодному підприємстві чи 
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перебувають на службі. Тобто акцент ставиться на тому, що ці особи повинні 

займатися суспільно корисною працею, доходи від якої є джерелом їх 

існування і за відрив від якої їм виплачується винагорода [138, с. 39; 137, 

с. 216; 120, с. 93]. Такий підхід видається не зовсім справедливим. Якщо його 

дотримуватись, то важко буде визначити чия суспільно  корисна праця 

приносить більші «плоди» державі – представника мистецтва чи багатодітної 

матері, яка виховує дітей? Окрім того, у такому разі пенсіонери не зможуть 

отримати компенсації за відрив від звичайних занять, оскільки вони не 

працюють. Врешті-решт, Конституцією України (ст. 24) проголошується, що 

«не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими 

ознаками» [48]. 

Натомість представники другого підходу переконані, що 

відшкодування повинного здійснюватись тим особам, які не працюють в 

момент виклику до правоохоронних органів чи суду, тобто є безробітними 

[76, с. 108]. Цю позицію вважаємо слушною, оскільки люди часто з різних 

об’єктивних причин (наприклад, складне економічне становище, в якому 

перебуває Україна) не можуть знайти собі роботи. Однак це не означає, що 

такі особи нічим не займаються (наприклад, догляд дитини, ремонт у власній 

квартирі тощо). Тому, безумовно, будь-якому безробітному повинна бути 

сплачена компенсація за відрив від звичайних занять. 

Сума компенсації (відшкодування) за відрив від звичайних занять 

обчислюється пропорційно до розміру мінімальної заробітної плати особи, 

встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому приймається 

процесуальне рішення або здійснюється процесуальна дія, і не може 

перевищувати її розміру, обчисленого за фактичні години відриву від 

звичайних занять (ч. 2 ст. 121 КПК України, п. 3 Інструкції). Зокрема, 

відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 

рік», мінімальна заробітна плата в місячному розмірі становить 1378 грн, у 
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погодинному розмірі – 8,29 грн [105]. Тобто якщо свідок протягом 9 годин 

був залучений до кримінального провадження, то сума компенсації за відрив 

від звичайних занять становитиме 74,61 грн. 

Слід зазначити, що в жодному з проаналізованих нами вироків та ухвал 

судів не було стягнуто витрат, які складаються з втраченого заробітку чи 

витрат у зв’язку з відривом від звичайних занять. Як приклад наведемо 

ухвалу Канівського міськрайонного суду Черкаської області. Судом 

встановлено, що вироком суду особу було засуджено за вчинення злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 186 КК України, та задоволено цивільний позов про 

стягнення на користь потерпілого з обвинуваченого завдані збитки на 

загальну сумі 17 606,08 грн. Відразу ж після постановлення вироку, не 

чекаючи рішення суду апеляційної інстанції, засуджений частково почав 

сплачувати вищезазначену суму (300 грн). Ухвалою Апеляційного суду 

Черкаської області вирок в частині вирішення цивільного позову було 

скасовано та скеровано на новий судовий розгляд в порядку цивільного 

судочинства. Так, позивачем було заявлено клопотання про стягнення на 

його користь компенсації за відрив від звичайних занять. Однак суд вказав, 

що на той час не було законодавчого роз’яснення поняття відриву від 

звичайних занять та не визначено порядку реалізації цієї норми законом, а 

тому клопотання підлягає відхиленню [150]. Навряд чи така позиція суду є 

справедливою, оскільки кримінальним процесуальним законодавством 

передбачена норма про одержання компенсації за відрив від звичайних 

занять (сума компенсації обчислюється за кожну годину пропорційно від 

розміру мінімальної заробітної плати) (п. 3 названої вище Інструкції від 

1 липня 1996 року № 710). 

Далі проаналізуємо витрати, які пов’язані з оплатою винагороди за 

виконану роботу експертам, спеціалістам, перекладачам. Відповідна 

винагорода сплачується вказаним особам за умови, якщо така робота не є їх 

службовим обов’язком [67, с. 195]. Тож докладно проаналізуємо особливості 

виплати винагороди експерту, спеціалісту та перекладачу, оскільки 
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діяльність кожного з них має свої особливості, що впливатиме на визначення 

оплати за виконану роботу. 

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 

науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право 

відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення 

експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, 

що містять відомості про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час 

кримінального провадження і стосуються сфери її знань (ч . 1 ст. 69 

КПК України). Основними нормативно-правовими актами, що регулюють 

діяльність експерта, окрім КПК України, є Закон України «Про судову 

експертизу» від 25 лютого 1994 року з подальшими змінами і доповненнями [118], 

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень (Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5).  

Так, відповідно до чинного законодавства експерт має право одержати 

винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із 

проведенням експертизи й викликом для надання пояснень чи показань, у 

разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка 

залучена як експерт (п. 6 ч. 3 ст. 69 КПК України, п. 5 ст. 13 Закону «Про 

судову експертизу» та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень). З вищенаведеного положення виникає 

два запитання: 1) проведення якої судової експертизи є службовим 

обов’язком експерта і, відповідно, не підлягає відшкодуванню? 2) що 

необхідно розуміти під експертизою, яка виконується не в порядку 

службового завдання?  

Аби відповісти на перше запитання, потрібно проаналізувати норми 

чинного кримінального процесуального законодавства, які регламентують 

діяльність експерта й особливості призначення та проведення експертиз. 

Зокрема, у ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що 

судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а 
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також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До 

державних спеціалізованих установ відносять такі: науково-дослідні 

установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні 

установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні 

установи Міністерства охорони здоров’я України; експертні служби 

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, 

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України. Лише 

державні спеціалізовані установи здійснюють судово-експертну діяльність, 

пов’язану з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-

психіатричних експертиз. 

Проведення експертизи, надання висновків та відповідей на поставлені 

запитання під час допиту, належать до службових обов’язків експертів 

вищевказаних установ. За необхідності поїздки для дачі висновку до суду, 

вони направляються у службові відрядження. Тобто обов’язки експертів 

державних спеціалізованих установ виконуються в порядку службового 

завдання, за ними зберігається середній заробіток за місцем роботи за весь 

час, витрачений ними у зв’язку з викликом до органів досудового 

розслідування, слідчого, прокурора або суду. Отже, з вищезазначеного 

положення випливає, що експерти державних спеціалізованих установ не 

одержують винагороди за виконану роботу та їм не відшкодовують витрати, 

які пов’язані з проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи 

показань, оскільки це є їх службовим обов’язком.  

Таку ж позицію було підтверджено під час анкетування 

правоохоронних та судових органів. Так, за результатами анкетування на 

запитання «Що слід розуміти під експертизою, яка виконується в порядку 

службового завдання»? більшість респондентів (89%) вважає, що експертиза 

вважається такою, що виконана в порядку службового завдання, якщо вона 

проведена експертом державної спеціалізованої установи в силу його 

службових обов’язків за рахунок коштів, що виділяються експертній установі 

з Державного бюджету України. 
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Проведення судових експертиз державними спеціалізованими 

установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, 

прокурора, суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням 

виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України. Це 

положення відповідає приписам ст. 15 Закону України «Про судову 

експертизу». Вартість проведення експертиз, що призначаються у 

кримінальних провадженнях органами досудового розслідування, 

прокуратури та суду, визначається відповідно до нормативної вартості однієї 

експертогодини у державних спеціалізованих установах судової експертизи 

(п. 12 Інструкції від 1 липня 1996 року № 710). Зокрема, у додатку до 

вказаної Інструкції зазначається, що нормативна вартість однієї 

експертогодини під час проведення простої експертизи становить 31,3 грн, 

середньої складності – 39,1 грн та особливої складності – 47 грн. Наприклад, 

якщо експерт державної спеціалізованої експертизи затратив на проведення 

експертизи середньої складності 9 годин, то загальна вартість проведеної 

експертизи становитиме 351,9 грн. 

Установи, які здійснюють судово-експертну діяльність, за проведені 

експертизи у кримінальних провадженнях надсилають органу, який розслідує 

відповідне кримінальне провадження, рахунок з визначенням вартості 

проведеної судової експертизи. У подальшому слідчий складає 

обвинувальний акт, у якому вказує відомості про розмір витрат на залучення 

експерта (п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК України). У разі винесення судом 

обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави 

документально підтверджені витрати на залучення експерта (ч . 2 ст. 124 

КПК України).  

Науковець С. В. Слінько справедливо зазначає, що стягнення 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні – це не додаткові 

процесуальні заходи покарання за вчинене кримінальне правопорушення, а 

цивільно-правові відносини, які виникають під час його вчинення. На його 

думку, незважаючи на те, що підсудний під час досудового розслідування 
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відшкодував матеріальні збитки потерпілому в повному обсязі, держава 

повинна отримати відшкодування матеріальних витрат за проведення 

експертизи [128, с. 118]. 

Якщо ж кримінальне правопорушення вчинила невстановлена 

слідством особа, то кошти, які були витрачені на проведення судової 

експертизи, не стягуються і, відповідно, не сплачуються експертній установі. 

Схожа ситуація має місце і при постановленні виправдувального вироку. В 

такому разі проведення експертизи фінансується за рахунок Державного 

бюджету України. 

Однак видається, що обвинувальний вирок суду не повинен бути 

єдиною підставою стягнення із засудженого на користь держави 

документально підтверджених витрат на залучення експерта. У зв’язку із цим 

виникає запитання «Чи відшкодовуватиме особа витрати на залучення у 

кримінальному провадженні експерта у випадку, якщо її звільнено від 

кримінальної відповідальності?». З аналізу ч. 2 ст. 124 КПК України 

випливає, що суд стягує відповідні витрати в разі ухвалення лише 

обвинувального вироку. Натомість, хоч при звільненні від кримінальної 

відповідальності особа і визнається винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення, однак суд виносить не вирок, що є цілком правильно, а 

відповідну ухвалу. Разом з тим, аналіз судової практики України засвідчує, 

що суди у всіх випадках, коли у провадженні залучався експерт, у своєму 

рішенні зобов’язують особу, яка звільнена від кримінальної відповідальності, 

оплатити на користь держави витрати на проведення експертизи. Таке 

рішення є цілком справедливим, оскільки особа вчинила кримінальне 

правопорушення, внаслідок якого держава понесла витрати у зв’язку із 

залученням експерта до кримінального провадження. Тому такі витрати 

обов’язково підлягають відшкодуванню. На підставі вищенаведеного 

пропонуємо ч. 1 та ч. 2 ст. 124 КПК України викласти в такій редакції:  

- «у разі винесення судом обвинувального вироку чи постановлення 

ухвали про закриття провадження у зв’язку із звільненням особи від 
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кримінальної відповідальності суд стягує з обвинуваченого на користь 

потерпілого всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні 

витрати»; 

- «у разі винесення судом обвинувального вироку чи постановлення 

ухвали про закриття провадження у зв’язку із звільненням особи від 

кримінальної відповідальності суд стягує з обвинуваченого на користь 

держави документально підтверджені витрати на залучення експерта та 

спеціаліста». 

Аналіз судової практики України, в частині вирішення питання 

процесуальних витрат у кримінальних провадженнях, свідчить про те, що 

витрати на залучення експертів зустрічаються досить часто (практично в 

кожному третьому провадженні), однак із засудженого стягується відносно 

невелика кількість витрат. Такий стан речей пояснюється відсутністю 

документально підтверджених понесених витрат експертами або відомостей 

про витрати, пов’язані з їх проведенням. Тому єдиною проблемою при 

вирішенні питання стягнення процесуальних витрат на проведення експертиз 

є їх документальне підтвердження. Зокрема, не кожна експертна установа 

зазначає вартість проведеної експертизи. Для прикладу, фінансування 

обласних бюро судово-медичних експертиз здійснюється лише за рахунок 

коштів місцевих бюджетів. Окрім того, вказана експертна установа, як 

правило, не зазначає вартість витрат, які пов’язані з проведенням експертиз. 

На це також вказує аналіз судової практики. Зокрема, у жодному з 

проаналізованих нами вироків судів у кримінальних провадженнях не 

міститься вказівки про відшкодування на користь бюро судово-медичних 

експертиз коштів, які були затрачені на їх проведення. Як приклад наведемо 

вирок Сихівського районного суду м. Львова, де особу було визнано 

винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.  1 

ст. 115 КК України. Львівське обласне бюро судово-медичної експертизи 

провело судово-токсикологічну експертизу крові з трупа, судово-медичну 

експертизу піднігтьового вмісту зрізів нігтьових пластинок з обох рук [20]. 
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Однак у вироку суду не було вказано про стягнення із засудженого на 

користь держави витрат на проведення відповідних експертиз, оскільки в 

більшості випадків бюро судово-медичних експертиз не зазначають їх 

вартість. 

Далі потрібно з’ясувати, що слід розуміти під експертизою, яка 

проводилася не в порядку службового завдання? Зазначимо, що під час 

проведення анкетування на поставлене запитання 73% опитаних 

стверджують, що експертизу слід вважати такою, яка проводилась не в 

порядку службового завдання, якщо вона виконувалась не за рахунок 

коштів з Державного бюджету України, відповідно, такі експерти мають 

право одержувати винагороду за її проведення. Натомість 24% 

респондентів переконані, що експертиза вважається такою, що 

проводилась не в порядку службового завдання, якщо відповідний експерт 

проводив експертизу не в робочий час, тобто після закінчення робочого 

дня чи у вихідний. Слушною вважаємо першу позицію. Якщо ж 

притримуватись другої позиції, то виходить, що, наприклад, слідчі дії, які 

проведені слідчим у суботу чи після закінчення його робочого дня , 

вважатимуться такими, що виконані не в порядку службового завдання, 

що, безумовно, є неправильним. Щоб відповісти на поставлене вище 

запитання, потрібно проаналізувати Закон України «Про судову 

експертизу». Так, у ст. 10 цього Закону вказується, що до проведення 

судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними 

спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, 

які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну 

вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, 

пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах 

Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію 

судового експерта з певної спеціальності. Такі експерти мають право 

одержувати винагороду за проведення експертизи та відповідно до 

законодавства компенсацію (відшкодування) витрат за виконану роботу та 
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витрат, пов’язаних із викликом для надання роз’яснень чи показань з 

приводу проведеної експертизи (п. 9 ч. 1 Розділу ІІ Інструкції про 

особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими 

судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих 

експертних установах, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 

від 12 грудня 2011 року № 3505/5). 

У ч. 1 ст. 122 КПК України вказується, що витрати, пов’язані із 

залученням експертів, несе сторона кримінального провадження, яка заявила 

відповідне клопотання про проведення експертизи. Для прикладу, якщо 

потерпілий звернувся в експертну установу з метою проведення за його 

ініціативою експертизи, то витрати, які пов’язані з її проведенням, 

відшкодовує замовник, а пізніше, за вироком суду, вони підлягають 

стягненню з обвинуваченого. Разом з тим, аналіз правозастосовної практики 

свідчить про те, що вартість проведеної експертизи включається в цивільний 

позов, який заявлений тим же потерпілим. Як приклад наведемо ухвалу 

Суворовського районного суд м. Херсона від 17 квітня 2013 року про 

призначення авто-товарознавчої експертизи у цивільній справі. У судовому 

засіданні представник позивача заявив клопотання про призначення авто -

товарознавчої експертизи автомобіля для визначення вартості 

відновлювального ремонту транспортного засобу «Хюндай», завданого 

власнику в результаті дорожньо-транспортної пригоди, та просив проведення 

експертизи доручити експертам Херсонського відділення Одеського науково -

дослідного інституту судових експертиз. Окрім того, представник позивача 

просив суд стягнути з відповідача процесуальні витрати на проведення 

відповідної експертизи. Ухвалою суду було задоволено відповідне 

клопотання та зупинено провадження у справі на час проведення експертизи 

[157].  

Однак потерпілому не обов’язково безпосередньо звертатися до 

експертної установи задля проведення за його ініціативою експертизи. Він 

вправі заявляти клопотання про проведення тих чи інших слідчих дій, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1431-11
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зокрема заявляти клопотання слідчому про призначення судових експертиз 

(основних, додаткових, повторних тощо). Слідчий, прокурор відповідно до 

ст. 220 КПК зобов’язані розглянути заявлене клопотання у строк не більше 

трьох днів з моменту подання і задовольнити його за наявності відповідних 

підстав. 

Припустимо, потерпілий заявив клопотання про проведення додаткової 

експертизи, оскільки попередня експертиза проведена поверхово, зокрема, 

експерт не з’ясував низки питань, які мають вагоме значення для подальшого 

розслідування кримінального провадження. Якщо це справді так, слідчий 

задовольняє клопотання потерпілого та призначає відповідну експертизу. За 

таких обставин проведення експертизи фінансується з Державного бюджету 

України (а не потерпілим), а в подальшому вартість вказаної експертизи 

відноситься до процесуальних витрат та за рішенням суду стягується із 

засудженої особи. 

Відтак розгляньмо особливості визначення винагороди та 

відшкодування витрат за виконану роботу спеціалістам і перекладачам. 

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КПК України, «спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних та інших засобів і може надавати консультації під час 

досудового розслідування й судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок». Натомість відповідного 

перекладача (сурдоперекладача) залучають сторони кримінального 

провадження або слідчий суддя чи суд у разі необхідності у кримінальному 

провадженні перекладу пояснень, показань або документів (ч. 1 ст. 68 

КПК України). 

У ч. 5 ст. 122 КПК України зазначається, що граничний розмір 

компенсації витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, свідків, 

спеціалістів та експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Однак у цій частині статті нічого не згадано про перекладачів. Разом з тим, у 

п. 6 Інструкції від 1 липня 1996 року № 710 розмір винагороди спеціаліста 
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або перекладача, якщо виконана робота не є їх службовим обов’язком, 

обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати 

особи, розрахованої відповідно до ч. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої 

заробітної плати, затвердженого Постановою КМУ від 8 лютого 1995 року 

№ 100. Загальний розмір виплати не може перевищувати суми, розрахованої 

за відповідний час, виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної 

плати. У всіх інших випадках збереження середньої заробітної плати і 

середньомісячна заробітна плата обчислюється відповідно до виплат за 

останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана 

відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в 

установі, організації менше двох календарних місяців, середня заробітна 

плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час (ч . 3 

п. 3 Порядку). 

Разом з тим, жоден нормативно-правовий акт не регламентує таких 

питань: 1) у який спосіб вираховуються години роботи перекладача і 

спеціаліста? 2) хто повинен встановлювати вартість перекладу та вартість 

роботи спеціаліста? 3) чи повинен суд вказувати точну суму винагороди за 

роботу перекладача і спеціаліста? 

У цьому випадку слід на законодавчому рівні окремо визначити 

вартість послуг перекладача та спеціаліста, яких залучено для проведення 

слідчих дій, та окремо вартість послуг перекладача, якому доручено 

здійснювати переклад. У першому випадку потрібно розраховувати розмір 

компенсації, виходячи з обчислення середньої заробітної плати, розрахованої 

відповідно до ч. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати. 

Натомість у другому випадку, як видається, важливо встановити на 

законодавчому рівні ступінь складності перекладу тексту (як це передбачено 

щодо ступеня складності експертизи), враховуючи при цьому мову 

перекладу, зміст тексту та кількість буквених символів. 

Що стосується питання встановлення вартості перекладу та роботи 

спеціаліста, то потрібно виходити з такого: 
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1) у випадку залучення перекладача чи спеціаліста для проведення 

слідчих (розшукових) та судових дій розрахунок вартості повинен 

проводитись установою, в якій працює перекладач чи спеціаліст, та в 

подальшому виплачуватись за рішенням суду; 

2) у випадку виконання роботи з перекладу документів розрахунок 

повинен здійснюватися установою, в якій працює перекладач, з урахуванням 

критеріїв складності перекладу. 

Аналіз судової практики України засвідчує, що точна сума витрат на 

залучення перекладача чи спеціаліста вказується у вироку суду. Однак 

трапляються випадки, коли в ухвалі суд лише доручає відповідній 

установі, де працює перекладач чи спеціаліст, провести розрахунок. Як 

приклад наведемо ухвалу Комунарського районного суду м. Запоріжжя. 

Так, до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за 

обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ч. 2 ст. 15 – ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 126 КК України. Ухвалою 

суду був призначений перекладач для здійснення перекладу з української 

на російську мову. Згодом, 13 лютого 2014 року, суд постановив по справі 

обвинувальний вирок. Відповідно до графіку розгляду справи перекладач 

брала участь у семи судових засіданнях. Загальна кількість годин роботи 

перекладача у кримінальному провадженні становила 13 год. 24 хв. 

Вказані дані підтверджуються судовими розписками про виклик 

перекладача до суду на зазначені дати та журналами судових засідань. 

Згідно з довідкою, наданою відділом бухгалтерського обліку Запорізького 

національного університету МОНУ, розмір середньої заробітної плати за 

останні два календарні місяці становить 3 497,05 грн, середньоденна 

заробітна плата – 137,14 грн. 

На підставі вищенаведеного суд ухвалив рішення доручити 

Запорізькому національному університету Міністерства освіти і науки 

України провести розрахунок відповідно до цієї ухвали та відповідно до 

цього розрахунку доручити проведення виплати винагороди перекладачу 
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Територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в 

Запорізькій області [153]. Таке рішення суду відповідає п. 7 Інструкції від 

1 липня 1996 року № 710, відповідно до якої у кримінальних провадженнях 

виплати проводить орган, який зробив виклик, із коштів, що 

передбачаються кошторисом на зазначені цілі.  

 

2.4 Визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних із 

зберіганням і пересиланням речей і документів 

 

Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів, 

є останнім видом процесуальних витрат, які передбачені у ст.  123 

КПК України. Вказані витрати потрібно поділяти на два види: 

а) ті, що виникають у зв’язку з потребою у зберіганні речей та 

документів; 

б) ті, що зумовлені пересиланням речей і документів під час 

кримінального провадження. 

Для з’ясування змісту витрат, пов’язаних із зберіганням і 

пересиланням речей і документів, насамперед потрібно визначити зміст 

понять «річ» та «документи». Так, відповідно до ЦК України [162] річчю 

вважається будь-який предмет матеріального світу (ст. 179). Вони 

поділяються на нерухомі (земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані 

на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та 

зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений 

законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, 

космічні об’єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній 

реєстрації) та рухомі речі (їх можна вільно переміщувати у просторі) 

(ст. 181 ЦК України).  

Слід зазначити, що в КПК 1960 року були передбачені витрати, які 

складалися із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження 
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речових доказів (ч. 2 ст. 91) [51]. Однак з аналізу змісту ст. 179 

ЦК України випливає, що правовий зміст поняття «річ» є значно ширшим, 

ніж поняття «речовий доказ». Тому законодавець під час прийняття 

чинного КПК України справедливо вирішив обмежитись лише вказівкою 

на перше поняття, оскільки воно охоплює друге поняття (речовий доказ). У 

чинному КПК України вказується, що речовими доказами є матеріальні 

об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 

зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути 

використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час 

кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом 

кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті 

кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою 

внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч . 1 ст. 98 

КПК України). Предмети, які можуть бути речовими доказами, найчастіше 

виявляються під час проведення слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій.  

Науковець О. П. Острійчук виділяє такі ознаки речового доказу: 

1) залишення на ньому ознак, що вказують на характеристику учасників 

події кримінального провадження (які вказують на конкретну особу), на 

знаряддя вчинення кримінального правопорушення, що застосовувались 

під час вчинення протиправних дій; 2) залишення відображення на ньому 

умов, в яких відбувалась подія; 3) наявність на ньому змін, пов’язаних з 

подією або з часом, що минув після події; 4) належність певній особі, якщо 

цей факт має значення для справи; 5) використання учасниками події; 

6) виявлення в певному місці чи в певний час [69, с . 747–748]. 

Документом є спеціально створений з метою збереження інформації 

матеріальний об’єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових 

знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як 

доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального 
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провадження (ч. 1 ст. 99 КПК України). До документів також можуть 

належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії 

інформації (зокрема електронні); матеріали, отримані внаслідок здійснення 

під час кримінального провадження заходів, передбачених чинними 

міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано 

Верховною Радою України; складені в порядку, передбаченому КПК 

України, протоколи процесуальних дій та додатки до них, а також носії 

інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано 

процесуальні дії; висновки ревізій та акти перевірок (ч. 2 ст. 99 

КПК України). Окрім того, у ч. 2 ст. 98 КПК України передбачено, що 

документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, які зазначені в 

ч. 1 ст. 98 КПК України. Зокрема, науковець А. О. Ляш пропонує 

розмежовувати документи за характером їх формування, за змістом, за 

способом їх процесуального оформлення в кримінальному провадженні, а 

також за сукупністю тих ознак, які властиві документам: офіційність, 

дійсність, обумовленість їхньої доказової сили лише тим значенням змісту, 

завдяки якому річ стає документом [56, с. 87]. 

Далі проаналізуємо першу групу процесуальних витрат, які 

виникають у зв’язку з потребою у зберіганні речей та документів. 

Передусім потрібно з’ясувати семантичний зміст поняття «зберігання», яке 

у Великому тлумачному словнику сучасної української мови означає 

«тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи від псування, 

руйнування; дбаючи, тримати що-небудь у доброму стані; намагатися 

залишити незмінним; дбайливо ставитися до чого-небудь; не розтрачувати 

чогось» [13, с. 440]. Окрім того, поняття «зберігання» прийнято тлумачити 

в економічному та юридичному значеннях [32, с . 243]. Так, з економічного 

погляду, зберігання спрямоване на забезпечення фізичної, біологічної, 

хімічної схоронності об’єктів матеріального світу, на недопущення 

негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на них [61, с. 558]. 
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Натомість з юридичного погляду, зберігання передбачає вжиття відносно 

речі всіх заходів, необхідних для недопущення можливості її знищення або 

пошкодження, тобто збереження її цілісності та споживчих властивостей 

[166, с. 497;11, с. 668]. 

У науці кримінального процесу висловлена думка, що однією з вимог 

допустимості речових доказів є дотримання належного порядку їх 

зберігання, який відкидає можливість заміни, підміни, пошкодження або 

втрати ним істотних для провадження ознак [133, с . 650; 168, с. 4; 171, 

с. 44]. Відповідно до п. 14 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, 

зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей 

та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» від 

27 серпня 2010 року № 51/401/649/471/23/125, підставою для поміщення 

речових доказів на зберігання є постанова органу досудового 

розслідування, прокурора, судді. У КПК України немає чітко визначено, 

що орган досудового розслідування зобов’язаний виносити постанову для 

поміщення речових доказів на зберігання. Однак відповідно до ст. 110 

КПК України рішення слідчого, прокурора приймається у формі 

постанови. 

Під час зберігання речових доказів, цінностей, документів та іншого 

майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у 

вилучених об’єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових 

доказів у кримінальних провадженнях і які є на них, а також зберігання 

самих речових доказів, ознак і якостей для можливості їх подальшого 

цільового використання (якщо вони не можуть бути передані на зберігання 

потерпілим, їхнім родичам або іншим особам, а також організаціям) [110].  

Що стосується документів, то вони, як правило, зберігаються разом з 

матеріалами кримінального провадження та є належно упаковані й 

опечатані (п. 3 «Порядку зберігання речових доказів стороною 

обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, 
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здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, 

схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального 

провадження» від 19 листопада 2012 року № 1104). Якщо ж вони за своїми 

властивостями (габаритами, кількістю, вагою, об’ємом) не можуть 

зберігатися разом з матеріалами кримінального провадження, то 

зберігаються у спеціальних приміщеннях органу, у складі якого 

функціонує слідчий підрозділ, що обладнані сейфами. За відсутності 

обладнаного приміщення виділяють спеціальні сейфи (металеві шафи) 

достатнього розміру (п. 7 Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104). У 

таких випадках не відшкодовуються процесуальні витрати на зберігання 

речей та документів, оскільки орган досудового розслідування не несе 

жодних матеріальних затрат. 

У теорії кримінального процесу існує позиція, що зберігання речей 

та документів в індивідуальному сейфі не забезпечує належної безпеки їх 

схоронності, оскільки такий сейф спеціально не охороняється і, по суті, 

може бути зламаний, наслідком чого може стати знищення важливого 

речового доказу. Тож пропонують змінити порядок зберігання речових 

доказів і, зокрема, створити спеціальну установу, яка була б належно 

обладнана для зберігання речових доказів [7, с. 18]. З такою позицією 

навряд чи можна погодитись, оскільки відповідно до п. 8 Порядку від 

19 листопада 2012 року № 1104, за зберігання речових доказів в 

обладнаному приміщенні чи спеціальному сейфі відповідальною є 

посадова особа органу, у складі якого функціонує слідчий підрозділ, що 

призначається наказом керівника такого органу або слідчого підрозділу. 

Окрім того, недоцільним видається створення спеціальної установи, яка 

була б належно обладнана для зберігання речових доказів, оскільки це 

призведе до створення додаткових процесуальних витрат.  

Із цього приводу науковці В. Т. Нор та А. А. Павлишин слушно 

відзначають, що витрати органів досудового розслідування, прокуратури 
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та суду, здійснені для забезпечення схоронності речей та документів, які 

стосуються кримінального провадження, матимуть місце не у випадках, 

коли докази та інші предмети (надалі докази) зберігаються в камері 

зберігання речових доказів чи при справі, а, власне, тоді, коли таке 

зберігання неможливе [65, с. 93]. Така позиція відповідає п. 7 

вищевказаного Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104, згідно з яким 

«речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, 

які зберігаються в органах досудового розслідування в суді або 

передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи 

організації, про що складається протокол».  

Варто зазначити, що спеціальні правила зберігання встановлені для 

певних груп речей та документів, а саме: 1) наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів, вилучених з незаконного обігу; 

2) речових доказів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів; 3) вилученої (отриманої) під час кримінального 

провадження вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів; 4) вибухових 

речовин; 5) речових доказів у вигляді автомобілів, а також самохідних 

машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них 

транспортних засобів та мопедів; 6) готівки в національній валюті України 

або іноземній валюті; 7) цінних паперів; 8) дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або 

напівдорогоцінного каміння; 9) предметів релігійного культу; 10) речей і 

документів, які мають культурну цінність; 11) об’єктів біологічного 

походження, які потребують спеціальних умов зберігання.  

Коротко розглянемо особливості зберігання окремих речей та 

документів, зокрема:  

- зберігання вилученої (отриманої) під час кримінального 

провадження вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів здійснюється в 
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господарчих підрозділах Національної поліції України, Головних 

управлінь Національної поліції України, управлінь Національної поліції 

України, СБУ, Головних управлінь та управлінь СБУ (п. 19 Порядку від 

19 листопада 2012 року № 1104); 

- речові докази у вигляді вибухових речовин передаються для 

зберігання на склади (арсенали, бази) Збройних сил або відповідних 

державних підприємств, а отруйні речовини – на склади суб’єктів 

господарювання (п. 19 Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104); 

- зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також 

самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх 

типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших 

прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на 

спеціальних майданчиках і стоянках Державтоінспекції МВС для 

зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів (п. 20 Порядку від 

19 листопада 2012 року № 1104); 

- речові докази у вигляді готівки в національній валюті України або 

іноземній валюті передаються для зберігання уповноваженому банку, що 

обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ (п. 21 

Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104); 

- речові докази у вигляді дорогоцінних металів, дорогоцінного 

каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення або 

напівдорогоцінного каміння або у вигляді речей, що їх містять, крім тих, 

що мають ознаки, які свідчать про їх історичну, музейну, наукову, 

художню або іншу культурну цінність, передаються для зберігання 

Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або 

уповноваженому банку (п. 23 Порядку від 19 листопада 2012 року № 110); 

- робоча та домашня худоба, птиця, сім’ї бджіл, а також шкіряна і 

хутряна сировина, зерно, фураж, овочі та інша сільськогосподарська 

продукція, вилучена як речові докази, до прийняття кінцевого рішення 
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органом досудового розслідування або судом видається потерпілим особам 

або організаціям, при їх відсутності – державним чи колективним 

сільськогосподарським підприємствам за територіальністю, з 

оформленням відповідного акта (п. 39 Інструкції «Про порядок вилучення, 

обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, 

цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду» 

від 27 липня 2010 року). 

Водночас не всі задекларовані вище положення реалізовуються на 

практиці. Так, у п. 20 Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104 

передбачено, що зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, 

автобусів тощо здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках 

Державтоінспекції МВС для зберігання тимчасово затриманих 

транспортних засобів. Проте в більшості випадків ця норма  не діє, 

оскільки спеціальні майданчики і стоянки Державтоінспекції МВС 

ліквідовані, а тому в органів досудового розслідування виникають 

проблеми із зберіганням вилучених транспортних засобів. Вказану 

проблему слідчі вирішують на свій розсуд. Зокрема, речові докази у 

вигляді транспортних засобів після їх вилучення залишаються на 

зберігання на приватних автостоянках або поблизу адміністративної 

будівлі органу досудового розслідування. Це призводить до того, що , на 

порушення Порядку (п. 12) від 19 листопада 2012 року № 1104, слідчому 

не видають квитанції про отримання речових доказів для зберігання і 

фактично він змушений йти на ризик втрати доказової інформації. Окрім 

того, важливим є питання визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із зберіганням речового доказу – транспортного засобу на 

приватних автостоянках. Наприклад, на приватну стоянку на зберігання 

тимчасово затриманих транспортних засобів орган досудового 

розслідування передав два автомобілі, які перебували на зберіганні шість 

місяців. При цьому вартість однієї доби зберігання одного автомобіля 
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становить 20 грн. Загальна ж сума витрат на зберігання двох транспортних 

засобів становитиме 7200 грн. У цьому випадку проблемним є питання 

щодо того, чи буде законодавчо обґрунтованим прийняття судом рішення 

про відшкодування витрат за зберігання речового доказу власникові 

автостоянки, оскільки в Порядку від 19 листопада 2012 року № 1104 

вказується, що автомобілі, автобуси, інші самохідні машини тощо повинні 

зберігатися лише на спеціальних майданчиках і стоянках 

Державтоінспекції МВС. 

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не 

містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, 

великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших 

причин неможливо без зайвих труднощів, а також речові докази у вигляді 

товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: повертаються 

власникові (законному володільцю) або передаються йому на 

відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального 

провадження; передаються для реалізації, якщо це можливо без шкоди для 

кримінального провадження; знищуються, якщо такі товари або продукція, 

що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан; 

передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням 

слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу 

предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для 

життя чи здоров’я людей або довкілля. Як приклад наведемо ухвалу 

слідчого судді Рівненського міського суду. Прокурор прокуратури 

Рівненської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про 

вирішення долі речових доказів у кримінальному провадженні 

№ 12012190020000108 від 29 грудня 2012 року, за ознаками кримінальних 

правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 КК України «Виготовлення, 

зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з 

метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених 
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грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок 

акцизного податку чи голографічних захисних елементів», ч. 1 ст. 204 

КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або 

транспортування з метою збуту підакцизних товарів».  

В ухвалі цього суду було зазначено, що працівники правоохоронних 

органів під час огляду складського приміщення виявили алкогольну 

продукцію з підробленими марками акцизного збору. Супровідних 

документів та документів, що підтверджують якість і безпеку продукції, 

під час огляду і подальшої перевірки не встановили. У результаті огляду 

було вилучено 35 135 пляшок продукції (алкогольних напоїв). У 

подальшому вилучені алкогольні напої було передано на відповідальне 

зберігання в приватне підприємство «Спіріт-РВ». Співробітники ДПС у 

Рівненській області відібрали зразки для проведення необхідних 

досліджень, які під час досудового розслідування було оглянуто, 

сфотографовано, долучено до матеріалів провадження. Згідно з висновком 

експерта, з представлених на дослідження спиртовмісних рідин 

встановлено, що рідини, представлені в пляшках з етикетками, не 

відповідають обов’язковим вимогам до якості продукції, що наведені в 

ДСТУ 4256:2003 для алкогольних напоїв. 

У своєму клопотанні прокурор заявляє, що у зв’язку з великою партією 

зазначеної продукції, а також через громіздкість останньої, її зберігання 

призводить до певних труднощів та додаткових витрат, які несе 

підприємство. Крім того вказує, що ця продукція зберігається вже понад три 

роки (термін дії договору зберігання закінчився), а тривале зберігання може 

бути небезпечне для здоров’я людей, які працюють на підприємстві, та 

довкілля. У зв’язку із цим прокурор просить посприяти у вирішенні питання 

щодо подальшої долі вказаної алкогольної продукції. На підставі 

вищенаведеного суд постановив рішення надати дозвіл на знищення 35 135 

пляшок продукції (алкогольних напоїв) у відповідному кримінальному 

провадженні [156]. 
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Слід зазначити, що не лише для зберігання чи пересилання речових 

доказів необхідні матеріальні затрати, але й для їх дослідження та 

знищення. Так, для знищення речових доказів установа, на яку покладений 

такий обов’язок, несе витрати на оплату праці працівників, які будуть 

залучені до цього процесу, витрати на залучення техніки, яка необхідна 

для цього (наприклад, вивіз сміття, утилізація тощо). Водночас на 

законодавчому рівні не передбачено витрат на дослідження і знищення 

речових доказів, що в подальшому в роботі буде враховано та 

запропоновано відповідні зміни.  

Витрати, пов’язані із зберіганням речових доказів, цінностей та 

іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться 

вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші 

установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов 

зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави (ч . 4 п. 13 

Інструкції). Це положення відображено в ч. 1 ст. 123 КПК України, де 

зазначено, що «витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і 

документів, здійснюються за рахунок Державного бюджету України в 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».  

З вищенаведеного випливає, що зберігання речей і документів не 

може здійснюватися за рахунок обвинуваченої чи засудженої особи, і 

незалежно від їх розміру та кількості відповідні витрати компенсуються 

державою. Однак аналіз судової практики України засвідчує, що 

положення ст. 123 КПК України застосовується не в усіх випадках, що не 

відповідає вимогам закону. Як приклад наведемо постанову 

Богородчанського районного суду Івано-Франківської області від 12 квітня 

2013 року, у якій зазначено, що 23 січня 2013 року ОСОБА_1 була 

засуджена за ч. 2 ст. 27 – ч. 3 ст. 240 КК України «Порушення правил 

охорони або використання надр». У резолютивній частині вироку суду 

зазначено, що речові докази, а саме: 
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- нафта в кількості 17,469 тонн, яка передана на зберігання НГВУ 

«Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» – конфіскувати в дохід держави; 

- нафта в кількості 50,080 тонн, яка передана на зберігання НГВУ 

«Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта» – повернути ТзОВ БУРІНВЕСТ 

(ЄДРПОУ 36116923). 

Далі вказано, що під час розгляду кримінального провадження суд не 

вирішив питання процесуальних витрат. З матеріалів кримінального 

провадження випливає, що для збереження речових доказів нафту було 

транспортовано від місць, де вона вилучена, та передано на відповідальне 

зберігання спеціалізованому підприємству – нафтогазовидобувному 

управлінню «Надвірнанафтогаз». Через брак у цього підприємства вільних 

ємкостей для окремого зберігання нафти слідство не заперечувало, щоб 

цей об’єм нафти був використаний в технологічному процесі для 

підготовки й реалізації на загальних підставах. 

Згідно з довідкою НГВУ «Надвірнанафтогаз» від 11 квітня 

2013 року, вартість прийому та підготовки 1 тонни нафти, видобутої з 

родовищ «Кубаш Луква», свердловини «Дзвиняч-1», прийнятої на 

зберігання НГВУ «Надвірнанафтогаз», становить 952,28 грн. За таких 

обставин суд вважає, що слід стягнути з ОСОБА_1 процесуальні витрати в 

користь НГВУ «Надвірнанафтогаз» в розмірі 16 635,38 грн, понесених 

«Надвірнанафтогаз» на прийом та підготовку – нафти сирої в кількості 

17,469 тонн у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_1, 

за ч. 2 ст. 27 – ч. 3 ст. 240 КК України [86]. Під час постановлення 

відповідного рішення суд виходив з того, що засуджений незаконно 

отримував великі прибутки за видобування нафти, а сума процесуальних 

витрат за її зберігання є мізерною, якщо порівняти з отриманими ним 

коштами. Однак така позиція суду суперечить положенням кримінального 

процесуального законодавства (ч. 4 п. 13 Інструкції та ст. 123 

КПК України), у якому закріплено обов’язок сплати витрат, пов’язаних із 
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зберіганням і пересиланням речей і документів за рахунок коштів 

Державного бюджету України. 

Наведемо ще один приклад, коли суд вирішував питання про 

можливість стягнення з особи процесуальних витрат на зберігання 

транспортних засобів. Як приклад наведемо ухвалу Тернопільського 

міськрайонного суду Тернопільської області, у якій зазначається про те, 

що особа, керуючи технічно несправним автомобілем, допустила зіткнення 

з мотоциклом, у результаті чого водій ОСОБА_2 отримав середньої 

тяжкості тілесні ушкодження. У судовому засіданні обвинувачений 

ОСОБА_1 заявив клопотання про закриття кримінального провадження та 

звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку з його 

примиренням з потерпілим. Суд задовольнив відповідне клопотання. 

При цьому суд ухвалив рішення, що речові докази у кримінальному 

провадженні (автомобіль та мотоцикл), які знаходяться на зберіганні на 

майданчику тимчасового утримання транспортних засобів, слід повернути 

володільцям, а саме ОСОБА_1 та ОСОБА_2, відповідно, звільнивши їх 

обох від оплати витрат, пов’язаних із зберіганням вказаних речей (речових 

доказів) (безоплатно), згідно із заявленими обвинуваченим та потерпілим 

клопотаннями про це. 

Своє рішення суд обґрунтував тим, що, враховуючи майновий стан і 

потерпілого, і обвинуваченого, зокрема те, що потерпілий, який працює, 

має на утриманні двох малолітніх дітей, його дружина – на той час не 

працювала, перебуваючи в декретній відпустці по догляду за дитиною до 

трьох років, а також те, що обвинувачений, який працює, має на утриманні 

неповнолітню дитину, престарілу матір (81 рік), яка проживає одна, і 

ОСОБА_1 є єдиним її годувальником [158]. 

Аналіз наведених вище матеріалів справи дозволяє зробити такі 

висновки. По-перше, незрозумілою та несправедливою є позиція 

законодавця, який в ч. 1 ст. 119 КПК України передбачає можливість 
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зменшення розміру належних до оплати процесуальних витрат чи 

звільнення від їх оплати повністю або частково чи відстрочку або 

розстрочку їх сплати на визначений строк за рішенням суду не лише щодо 

обвинуваченого, але й потерпілого. Адже потерпілий як особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, у будь-якому випадку не повинна сплачувати жодних 

процесуальних витрат. Кримінальне процесуальне законодавство повинно 

гарантувати дотримання прав потерпілого на своєчасне відшкодування 

завданої йому шкоди, а не зобов’язувати його сплачувати процесуальні 

витрати, якому і без того завдано шкоди кримінальним правопорушенням. 

На підставі вищенаведеного в ч. 1 ст. 119 КПК України потерпілого 

слід було б вилучити з переліку суб’єктів процесу, щодо яких суд може 

прийняти рішення щодо зменшення чи звільнення або відстрочку чи 

розстрочку сплати процесуальних витрат. 

Слід зазначити, що в п. 32 «Порядку зберігання речових доказів 

стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, 

знищення, здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, 

схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального 

провадження» від 19 листопада 2012 року № 1104 лише вказується, що 

граничний розмір витрат на зберігання речей та документів не може 

перевищувати суми, обчисленої на підставі первинних документів, які 

підтверджують витрати. У цьому випадку слушними є міркування науковця 

А. А. Павлишина, який переконаний у тому, що в такому випадку повинні 

застосовуватись норми цивільного права, які регулюють відносини, пов’язані 

з наданням послуг. Цей науковець вважає, що органи, які ведуть процес, 

зацікавлені в тому, щоб речові докази, інші предмети збереглися до суду і їх 

можна було дослідити під час судового розгляду для постановлення 

законного й обґрунтованого вироку. Своєю чергою, організації, які 

здійснюють зберігання речових доказів, також зацікавлені у цьому, оскільки 
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за це вони отримують відповідну плату. Отже, відносини, які виникають за 

таких обставин, мають майновий характер [76, с. 121; 72, с. 180].  

Аби визначити розмір та особливості відшкодування витрат на 

зберігання речей та документів, наведемо такий приклад. 

Сільськогосподарському підприємству «Збруч» на зберігання органом 

досудового розслідування було передано 20 свиней, які визнані речовими 

доказами у кримінальному провадженні. Свині перебували на утриманні 

вказаного підприємства два місяці. На цих тварин були відкриті окремі 

аналітичні рахунки, на яких відображені витрати на їх утримання. За весь 

період зберігання тварин на їх утримання було витрачено чотири тонни 

комбікорму, 400 кілограм буряка, тонну картоплі. 

Зазначимо, що на кожному аналітичному рахунку облік витрат 

ведуть за такими статтями: витрати на оплату праці, виходячи з обсягів 

виконаних робіт; корми (витрати на корми власного виробництва і 

закуплені, використані на годівлю худоби та їх доставку); засоби захисту 

тварин (вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та 

дезінфікуючих засобів) тощо [12].  

Якщо брати до уваги, що вартість тонни комбікорму приблизно 

становить 3000 грн, 10 кг буряка – 15 грн, 10 кг картоплі – 50 грн, то в 

такому випадку загальна сума витрат на утримання становитиме 

17 600 грн. Потрібно також враховувати витрати на її лікування у випадку, 

якщо для її захисту застосовувались медикаменти. Науковець 

А. А. Павлишин вважає, що установи, підприємства, організації, які 

займаються зберіганням речей, мають методику розроблення приблизної 

калькуляції витрат на їх зберігання чи утримання. Якщо ж такої методики 

в них немає, то вони повинні складати кошторис витрат на зберігання в 

кожному конкретному випадку [76, с. 122]. 

Відзначимо, що в окремих випадках, коли виникають труднощі щодо 

місця зберігання речей чи документів, а також витрат на забезпечення їх 
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зберігання, суд може прийняти рішення про передачу їх власникові. Як 

приклад наведемо ухвалу Пустомитівського районного суду Львівської 

області, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження 

відносно ОСОБА_2, який обвинувачується у вчиненні кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України «Порушення 

правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які 

керують транспортними засобами». 

У судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_2 звернувся 

до суду з клопотанням про передачу транспортного засобу (трактор «МТЗ -

80» із трикорпусним плугом, бороною та грудорозбиваючим валиком), 

який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, на 

зберігання власнику ОСОБА_2, оскільки виникли труднощі щодо місця 

зберігання та витрат на забезпечення зберігання. Враховуючи те, що в 

межах кримінального провадження проведено відповідні технічні 

дослідження цього транспортного засобу та його громіздкість, суд 

прийшов до висновку про доцільність передачі відповідного речового 

доказу на зберігання власникові транспортного засобу [155]. 

Далі проаналізуємо процесуальні витрати, що зумовлені 

пересиланням речей і документів під час кримінального провадження. Так, 

поняття «пересилати» трактується як передавати, посилати кому-небудь, 

через когось, із кимсь; відправляти, висилати кого-небудь на інше місце, 

відсилати прислане для передачі, доставки іншій особі, в інше місце [131, 

с. 274; 130, с. 136]. 

У теорії кримінального процесу зазначається, що процесуальні 

витрати, які пов’язані з пересиланням речей та документів, мають місце в 

тих випадках, коли для забезпечення успішного провадження у 

кримінальному провадженні докази та інші предмети пересилаються від 

одного органу досудового розслідування іншому, чи до суду, або 

передаються на експертизу чи пересилаються для повернення їх законним 



 123 

власникам. Віднесення відповідних витрат до процесуальних не залежить 

від того, чи таке пересилання здійснювалося поштою, чи будь-яким іншим 

способом [76, с. 122–123]. 

У чинному кримінальному процесуальному законодавстві не 

наведено особливостей визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із пересиланням речей та документів. Однак така позиція 

законодавця видається справедливою, оскільки витрати на пересилання 

речей та документів у кожному конкретному випадку є різними та 

залежать від способу пересилання, виду речових доказів, їх ваги й об’єму 

тощо.  

Органи досудового розслідування у своїй практичній діяльності 

стикаються з різними труднощами, що стосуються доставки речових 

доказів з місця їх вилучення до місця їх належного зберігання. Так, у 

цьому випадку існує проблема щодо визначення розміру й відшкодування 

витрат, пов’язаних із перевезенням пошкоджених внаслідок дорожньо-

транспортної пригоди двох вантажних автомобілів з причепами. Зокрема, 

складним є вирішення таким питань: 1) хто повинен здійснювати 

перевезення відповідних транспортних засобів? 2) яку техніку необхідно 

залучити для їх перевезення? 

Аналіз слідчо-судової практики України засвідчує, що 

законодавством не регламентовано, як повинні діяти органи досудового 

розслідування для вирішення вищевказаних питань. Окрім того, чітко не 

визначено, як має бути оформлено факт надання послуг з перевезення 

великогабаритних речових доказів до місця їх зберігання. У цьому випадку 

йдеться про таке: 1) хто уповноважений укладати від імені органу 

досудового розслідування, прокурора чи суду договір (інший документ) 

про перевезення речових доказів? 2) визначати умови надання послуг та 

порядок їх оплати; 3) яка установа повинна здійснити оплату? 4) яка 

уповноважена особа та якого органу повинна виносити рішення про оплату 
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послуг? Як засвідчує практика, установи, які мають змогу надати 

відповідні послуги, відмовляються це робити через відсутність гарантій, 

що їх послуги будуть оплачені, а також через невизначеність часу оплати 

за надані послуги. 

Зазначимо, що на вищевказані питання ми не отримали однозначної 

відповіді і під час анкетування. Зокрема, 22% респондентів вважають, що 

договір про перевезення речових доказів, у якому визначаються умови 

надання послуг та порядок їх плати, уповноважений укладати слідчий, 

натомість 11 % опитаних вважають, що прокурор. Врешті-решт, 67% 

важко відповісти на поставлене запитання.  

Неврегулювання вказаних питань змушує слідчого самостійно 

вирішувати проблему перевезення речових доказів. Як правило, слідчий 

передає відповідні речові докази їх власникові, оскільки немає можливості 

забезпечити їх перевезення з місця вилучення до місця їх зберігання. Така 

ситуація може призвести до затягування досудового розслідування 

(ненадання власником для експертного дослідження речового доказу, 

обмеження до нього доступу), втрати слідової інформації, яка міститься на 

речовому доказі (наприклад, зміна пошкоджень транспортного засобу, 

пошкодження гальмівної системи та механізмів управління) чи втрати 

речового доказу. Для прикладу наведемо таку ситуацію. Орган досудового 

розслідування розслідує кримінальне провадження за фактом дорожньо-

транспортної пригоди, учасниками якої були вантажний автомобіль та 

комбайн, які зазнали значних технічних пошкоджень. Слідчий оглянув 

місце події, відтак зафіксував слідову інформацію, однак через 

неможливість забезпечити перевезення вказаних транспортних засобів до 

місця їх зберігання було прийнято рішення про повернення їх власникам. 

У подальшому було призначено низку експертиз, об’єктами дослідження 

яких були вказані транспортні засоби. Однак, як виявилось, власник 

вантажного автомобіля провів ремонтно-відновлювальні роботи, під час 
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яких повністю було знищено слідову інформацію, що унеможливило 

проведення експертизи і, як наслідок, доведеність вини винної особи. 

Отже, неналежне врегулювання питання перевезення речових доказів, а 

зокрема визначення розміру та відшкодування витрат на відповідне 

перевезення, змушує органи досудового розслідування йти на ризик, 

приймаючи рішення про передачу на зберігання речового доказу його 

власникові.  

Практиці відомі випадки, коли для зберігання і перевезення речових 

доказів було залучено підприємство, однак не було відшкодовано витрат, 

що змусило вказане підприємство звертатися з позовом про стягнення 

відповідних витрат. Так, у червні 2013 року НГВУ «Полтаванафтогаз» 

звернулося до суду з клопотанням про вирішення питань, пов’язаних з 

виконанням вироку в частині повернення речових доказів, вказуючи, що за 

вироком суду їх зобов’язано повернути газовий конденсат, що знаходився 

в автомобілі «КамАЗ». Передача газового конденсату відбулася на підставі 

постанови старшого слідчого в ОВС СВ СУ УМВС України в Полтавській 

області. За двома актами прийому – передачі газовий конденсат був 

переданий на зберігання до цеху попередньої підготовки нафти і газу 

НГВУ «Полтаванафтогаз», який був доставлений на місце транспортом 

підприємства. 

У подальшому встановлено, що власником частини вищевказаного 

конденсату є ПП «Даймлер», в результаті чого підприємство понесло 

затрати з доставки газового конденсату і несе витрати на його зберігання, 

але питання відшкодування витрат не було вирішено вироком суду, у 

зв’язку з чим підприємство змушене звертатись до суду про зобов’язання 

СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області відшкодувати 

прямі витрати, пов’язані з виконанням вироку суду. У судовому засіданні 

представник НГВУ «Полтаванафтогаз» ОСОБА_1 клопотання підтримав, 

пояснив суду, що підприємство понесло затрати на транспортування та 
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зберігання нафтопродуктів, які їм не належать, та просив стягти 31 876 грн 

11 коп. зі слідчого відділення Гадяцького РВ УМВС у Полтавській області.  

Однак начальник слідчого відділення Гадяцького РВ проти 

заявленого клопотання заперечив та вказав, що рішення про передачу 

газового конденсату до ЦППНіГ НГВУ «Полтаванафтогаз» приймав 

старший слідчої групи – старший слідчий в ОВС СВ СУ УМВС України в 

Полтавській області, оскільки саме він виніс постанову про визнання 

газового конденсату речовим доказом та передачу його на відповідальне 

зберігання, слідчі СВ Гадяцького РВ процесуальних рішень з цього 

приводу не приймали. Також кошторисом на 2013 рік не передбачено 

витрати, пов’язані зі зберіганням, пересиланням, схороненням тимчасово 

вилученого майна під час кримінального провадження. На підставі 

наведеного суд постановив клопотання НГВУ «Полтаванафтогаз» про 

вирішення питань, пов’язаних з виконанням вироку щодо стягнення із СВ 

Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області залишити без 

задоволення [87]. 

У подальшому НГВУ «Полтаванафтогаз» звернулося з позовом про 

стягнення із засуджених витрат, пов’язаних із транспортуванням та 

зберіганням нафтопродуктів. Вказані особи проти заявленого клопотання 

заперечували, посилаючись на те, що цей конденсат вони не викрадали, 

відповідно, не повинні відшкодовувати витрат на його перевезення та 

зберігання.  

Гадяцький районний суд Полтавської області постановив це 

клопотання залишити без задоволення з таких підстав: 1) у довідці слідчий 

не вказав сум, пов’язаних зі зберіганням речових доказів; 2) у 

кримінальному провадженні процесуальні витрати за зберігання речових 

доказів на час постановлення вироку заявлені не були, окрім цього , у 

межах пред’явленого обвинувачення викрадення газового конденсату 

підсудним не інкримінувалося [88]. 
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За таких обставин підприємство понесло збитки за зберігання і 

перевезення речових доказів, які не були відшкодовані. Тобто  в цьому 

випадку суд мав постановити рішення про відшкодування витрат, 

пов’язаних із зберіганням речей, за рахунок Державного бюджету України.  

Окрім того, аналізуючи слідчо-прокурорську практику, слід звернути 

увагу, що в більшості слідчі при розслідуванні кримінальних проваджень 

не визначають розміру витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням 

речей та документів, а також їх знищенням, а при складенні і скеруванні 

обвинувального акта в суд не зазначають розміру вказаних витрат, 

оскільки відповідне положення не передбачено у ст. 291 КПК України (у 

п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК України лише вказується, що обвинувальний акт 

повинен містити відомості про розмір витрат на залучення експерта (у разі 

проведення експертизи під час досудового розслідування). Також суди в 

більшості випадків, коли постановляють вирок, не вирішують питання про 

відшкодування витрат, пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей та 

документів, а також знищенням. За таких обставин пропонуємо: 

1) внести зміни до ч. 1 ст. 123 КПК України і викласти її в такій 

редакції: «витрати, пов’язані із зберіганням речей і документів, їх 

пересиланням, а також знищенням речей, речових доказів, здійснюються  за 

рахунок Державного бюджету України в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України»;  

2) внести відповідні доповнення до п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК України та 

викласти його в такій редакції: «вид та розмір процесуальних витрат, які 

були здійснені під час досудового розслідування». 

Окрім того, в КПК України взагалі не врегульовано питання щодо 

перевезення і подальшого зберігання диких тварин, які стали предметом 

злочину. У цьому випадку йдеться про те, що немає чітко визначених 

установ, які повинні забезпечити їх перевезення та зберігання. Слід 

зазначити, що в п. «і» ч. 6 «Правил тримання собак, котів і хижих тварин у 
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населених пунктах Української РСР*» від 17 червня 1980 року [98] 

вказується, що власники собак, котів і хижих тварин зобов’язані у 

випадках падежу собак, котів чи хижих тварин негайно повідомляти 

ветеринарну установу і здавати трупи тварин, реєстраційні посвідчення. 

Однак у цих Правилах не наведено порядку зберігання і перевезення диких 

тварин, які є речовими доказами. 

Не встановлено також порядку розрахунку витрат, понесених 

підприємством за надання відповідних послуг. Наприклад, водій 

автомобіля внаслідок дорожньо-транспортної події збив дику тварину 

(оленя), внаслідок чого пасажир отримав тілесні ушкодження. Під час 

огляду місця події у слідчого виникла проблема з приводу перевезення і 

подальшого зберігання туші збитої тварини, оскільки законодавцем не 

визначено конкретної установи, яку повинен залучати слідчий. Як 

правило, в такій ситуації слідчий на власний розсуд залучає єгерську 

службу або фермерське підприємство. 

З аналогічною проблемою слідчий стикається і щодо зберігання та 

пересилання інших речових доказів (великогабаритних транспортних 

засобів, предметів релігійного культу, сировини, зерна, овочів тощо). За 

таких умов важливо завчасно укладати договори, у яких обумовлювати 

умови перевезення та зберігання, а також порядок визначення розміру й 

відшкодування витрат за відповідні послуги. Це дасть змогу слідчому в 

найкоротший термін, з моменту вилучення речових доказів, забезпечити 

належне їх перевезення та зберігання, а також збереження на них слідової 

інформації. Така ж позиція підтвердилась у ході проведеного анкетування 

працівників правоохоронних та судових органів, а також працівників 

прокуратури (87%). 
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Висновки до розділу 2 

 

Право на правову допомогу у кримінальному провадженні України 

мають визначені законом учасники кримінального провадження. При 

цьому окремі учасники кримінального провадження можуть користуватися 

правовою допомогою безоплатно, інші ж на підставі укладеного договору 

про надання правової допомоги. Для забезпечення рівності прав 

потерпілого та підозрюваного, обвинуваченого, створення рівних правових 

можливостей у здійсненні та захисті ними своїх прав та законних інтересів 

обґрунтовано необхідність закріплення в кримінальному процесуальному 

законі випадків обов’язкової участі представника потерпілого-адвоката, 

якщо потерпілий в силу певних обставин (коли він є неповнолітнім, не 

володіє мовою, якою ведеться судочинство, має фізичні і психічні вади та 

інші випадки) не може повною мірою захистити свої права й законні 

інтереси. Обґрунтовується необхідність покладення в цих випадках оплати 

правової допомоги представника потерпілого-адвоката на державу. 

Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 

або судового провадження є різновидом процесуальних витрат певної 

категорії учасників кримінально-процесуальних відносин, а саме: 

обвинуваченого, підозрюваного, його захисника та представника 

потерпілого. Встановлено, що якщо захисник залучається підозрюваним, 

обвинуваченим особисто на підставі договору між ним та адвокатом, то 

умови винагороди адвоката та розмір відшкодування витрат, пов’язаних з 

наданням такої допомоги обумовлюються у договорі із зазначенням 

терміну виплати підозрюваним, обвинуваченим таких виплат. 

Встановлено, що в разі, якщо в межах кримінального провадження є всі 

підстави для залучення захисника підозрюваному, обвинуваченому на 

умовах надання безоплатної вторинної правової допомоги, то цілком 

логічним видається те, що такі процесуальні витрати бере на себе держава, 
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яка оплачує захиснику не лише його працю, а й витрати, пов’язані із 

прибуттям до місця, зазначеного у постанові (ухвалі) для участі у 

кримінальному провадженні. Однак такі процесуальні витрати адвоката 

відшкодовуються в межах нормативів, що визначені законодавством для 

бюджетних установ.  

Витрати на залучення експертів трапляються досить часто 

(практично в кожному третьому провадженні), однак з обвинуваченого 

(засудженого) стягується відносно мала кількість витрат, оскільки немає 

документально підтверджених понесених витрат експертами або 

відомостей про витрати, пов’язані з їх проведенням. Єдиною проблемою 

при вирішенні питання стягнення процесуальних витрат на проведення 

експертиз є їх документальне підтвердження. Питання щодо встановлення 

вартості перекладу та роботи спеціаліста вирішують, виходячи з такого: 

а) у випадку залучення перекладача чи спеціаліста на проведення слідчих 

та судових дій, розрахунок вартості повинна проводити установа, в якій 

працює перекладач чи спеціаліст, та в подальшому має виплачуватись за 

рішенням суду; б) у випадку виконання роботи з перекладу документів 

розрахунок має здійснювати установа, в якій працює перекладач, з 

урахуванням складності мови перекладу. 

Обґрунтовано доцільність завчасного укладання договорів, у яких 

потрібно відображати умови перевезення та зберігання, а також порядок 

визначення розміру й відшкодування витрат за відповідні послуги, що 

дасть можливість слідчому в найкоротший термін, з моменту вилучення 

речових доказів, забезпечити належне їх перевезення та зберігання, а 

також збереження на них слідової інформації. 
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РОЗДІЛ 3  

ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ (СТЯГНЕННЯ)  

ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ 

 

3.1 Загальні умови відшкодування (стягнення) процесуальних 

витрат 

 

Прийняття нового КПК України зумовило формування в теорії 

кримінального процесу нового підходу до поняття процесуальних витрат та 

порядку їх відшкодування (стягнення). 

При визначенні належності певних витрат до процесуальних варто 

виходити з правової сутності цього процесуального інституту. Науковець 

Є. А. Чорнобай зазначає, що процесуальні витрати, як один з видів 

матеріальних витрат на боротьбу зі злочинністю у сфері кримінального 

судочинства, виникають не в результаті, а безпосередньо в процесі 

кримінального судочинства. Якщо вникнути у проблему глибше, то інколи 

без таких витрат процес був би неможливий. Наприклад, якщо не буде 

необхідних коштів – не проводитимуть експертиз, неможливим буде 

проведення слідчих (розшукових) дій тощо. Тому процесуальні витрати – це 

не наслідок кримінального судочинства, а його невід’ємна властивість  [164, 

с. 90]. 

Стягнення процесуальних витрат є необхідністю відшкодування 

затрачених державою та учасниками кримінального провадження коштів під 

час досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження. Науковець С. Слінько зазначає, що стягнення компенсаційних і 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні – це не додаткові 

процесуальні заходи покарання за вчинене кримінальне правопорушення, а 

цивільно-правові відносини, які виникають під час вчинення кримінального 

правопорушення. Незважаючи на те, що підсудний під час досудового 

розслідування відшкодував матеріальні збитки потерпілому в повному 



 132 

обсязі, держава повинна отримати відшкодування матеріальних витрат за 

проведення досудового розслідування [128, с. 118]. 

Цей інститут має також запобіжно-виховне значення, оскільки кожна 

особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, має усвідомлювати, що на 

неї неминуче очікує не лише кримінальне покарання, а й виконання 

обов’язків з відшкодування процесуальних витрат. Однак стягнення 

процесуальних витрат не є додатковим заходом покарання за вчинене 

кримінальне правопорушення, не є і цивільно-правовим заходом, оскільки 

стягнення витрат відбувається не за договором чи цивільно-правовим 

зобов’язанням. Отже, інститут процесуальних витрат є важливим засобом 

відшкодування державі та визначеним законом особам матеріальних витрат, 

пов’язаних із здійсненням досудового розслідування чи судового розгляду 

кримінального провадження. 

Відповідно до ст. 124 КПК України передбачено два способи стягнення 

процесуальних витрат: 

1) стягнення процесуальних витрат з обвинуваченого; 

2) компенсація процесуальних витрат за рахунок державного бюджету. 

У науково-практичному коментарі до КПК України за редакцією 

В. Я. Тація зазначено, що відповідно до положень кримінального 

процесуального законодавства витрати суб’єктів кримінального провадження 

можуть відшкодовуватися обвинуваченим або компенсуватися за рахунок 

держави [53, с. 343]. Водночас КПК України визначає не лише порядок 

відшкодування витрат, а й перш за все ті види процесуальних витрат, які 

можуть відшкодовуватися за рахунок Державного бюджету України, і ті 

процесуальні витрати, які зобов’язаний відшкодовувати обвинувачений 

(засуджений).  

Зокрема, у випадках, коли в КПК України таким суб’єктом визначено 

державу, то обвинувачений (засуджений) не зобов’язаний відшкодовувати 

такі витрати. Так, відповідно до абз. 4 п. 11 Постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, 
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яка потерпіла від злочину, та судових витрат» від 7 липня 1995 року № 11, 

стягнення із засудженого безпосередньо на користь свідка, потерпілого, 

експерта, спеціаліста, понятого, перекладача витрат, пов’язаних з їх явкою за 

викликом, є неприпустимим [103].  

Однак в ч. 1 ст. 122 КПК України закріплено положення, згідно з яким 

на сторону захисту покладається обов’язок відшкодувати витрати, пов’язані 

із залученням свідків, перекладачів та експертів, якщо залучення цих осіб 

здійснювалось за клопотанням сторони захисту, за винятком випадків, 

встановлених КПК України. Видається, що це законодавче положення є 

несправедливим та порушує принцип рівності учасників кримінального 

провадження перед законом і судом. 

Очевидно, несправедливим є покладення законодавцем 

процесуальних витрат, пов’язаних із залученням свідків, перекладачів на 

підозрюваного, обвинуваченого, якщо вони заявили клопотання про 

виклик цих учасників кримінального провадження. Адже свідки та 

перекладачі незалежно від того, якою стороною чи за клопотанням якої 

сторони вони залучені до кримінального провадження, не мають власного 

інтересу у кримінальному провадженні. Вони сприяють, допомагають 

стороні обвинувачення (слідчому, прокурору), суду у виконанні 

покладених на них завдань, а також стороні захисту (зокрема 

підозрюваному, обвинуваченому) у здійсненні їх прав та законних 

інтересів, а тому несправедливо покладати процесуальні витрати, пов’язані 

із залученням цих учасників кримінального провадження в одних випадках 

на державу, якщо їх залучення здійснювалось стороною обвинувачення, а в 

інших випадках – на підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, якщо 

залучення свідка та перекладача здійснювалось за клопотанням цих осіб. 

Своєю чергою, залучення свідка за клопотанням сторони захисту 

забезпечує реалізацію права сторони захисту на перехресний допит такого 

свідка в суді (ст. 352 КПК України), що є важливою гарантією 

встановлення істини у справі, що також підтверджує висновок про 
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недопустимість покладення на сторону захисту процесуальних витрат, 

пов’язаних із залученням свідка цією стороною кримінального 

провадження. 

Крім того, покладення на підозрюваного, обвинуваченого, засудженого 

процесуальних витрат, пов’язаних з викликом перекладача за їх 

клопотанням, є також порушенням принципу рівності перед законом і судом, 

фінансовою дискримінацією підозрюваного, обвинуваченого та суперечить 

положенням ч. 2 ст. 122 КПК України, згідно з якими витрати, пов’язані із  

залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України. 

На сторону обвинувачення законом покладається здійснення публічних 

процесуальних функцій шляхом проведення слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій з метою швидкого, повного й неупередженого досудового 

розслідування кримінальних правопорушень шляхом безпосереднього 

залучення з цією метою до кримінального провадження свідків, перекладачів, 

спеціалістів та експертів, а не шляхом заявлення клопотань про їх виклик, як 

про це зазначено в ч. 1 ст. 122 КПК України. Водночас процесуальні витрати, 

пов’язані із залученням цих осіб до кримінального провадження , 

відшкодовуються не стороною обвинувачення, як про це також зазначено в 

ч. 1 ст. 122 КПК України, а за рішенням суду за рахунок коштів Державного 

бюджету України (ст. 122, 124, 126 КПК). На підставі вищенаведеного ч. 1 

ст. 122 КПК України слід було б вилучити. 

Науковці В. Т. Нор та А. А. Павлишин зазначають, що стягнення 

процесуальних витрат можливе лише за відповідних умов, підстав, з наявністю 

або відсутністю котрих законодавець пов’язує можливість або необхідність 

(право чи обов’язок) їх стягнення. Такою підставою, на думку дослідників, є 

визнання особи винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, 
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оформлене обвинувальним вироком суду, який набув законної сили. Це 

формальна (процесуальна) підстава для стягнення процесуальних витрат [65,  

с. 119]. Такої ж думки дотримується і науковець Є. А. Чорнобай, проте не 

деталізує, які саме підстави та умови стягнення процесуальних витрат [164,  

с. 89]. Справді, формальна (процесуальна) підстава для стягнення 

процесуальних витрат є обов’язковою, але не єдиною. Ми вважаємо, що окрім 

формальної підстави для стягнення процесуальних витрат, можна виділити й 

інші підстави – фактичні, необхідні також й умови стягнення процесуальних 

витрат та встановлений законом порядок їх відшкодування. 

Так, фактичними підставами для відшкодування (стягнення) 

процесуальних витрат є фактичні дані, які підтверджують реально понесені 

учасниками кримінального провадження витрати (їх вид та розміри). Згідно з 

ч. 2 ст. 92 КПК України, обов’язок доказування даних щодо розміру 

процесуальних витрат покладається на сторону, що їх подає. Варто також 

зазначити, що в новому КПК України правовою підставою для стягнення 

процесуальних витрат є не лише постановлення судом обвинувального 

вироку про визнання особи винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення, який набув законної сили, але й винесення судом ухвали 

про звільнення особи від кримінальної відповідальності. У зв’язку із цим до 

ч. 1 ст. 287 КПК України, яка визначає зміст клопотання прокурора про 

звільнення особи від кримінальної відповідальності, слід було б внести 

доповнення такого змісту: «відомості про вид та розмір процесуальних 

витрат, які підлягають відшкодуванню (стягненню)». 

Своєю чергою, ч. 1 ст. 372 КПК України під назвою «Зміст ухвали» 

слід було б доповнити положеннями такого змісту: 

«У мотивувальній частині ухвали суду про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності зазначається підстави та розмір 

процесуальних витрат, які підлягають стягненню (відшкодуванню), а в 

резолютивній частині цієї ухвали – на кого покладається відшкодування 

(стягнення) процесуальних витрат і в якому розмірі». 
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3.2 Вирішення судом питання про відшкодування (стягнення) 

процесуальних витрат 

 

Розглянемо, які саме види процесуальних витрат зобов’язаний 

відшкодовувати обвинувачений (засуджений) та який порядок такого 

відшкодування. Відповідно до ст. 120–123 КПК України, до таких витрат слід 

віднести: витрати на правову допомогу, витрати, пов’язані із прибуттям до 

місця досудового розслідування або судового провадження , та витрати, 

пов’язані із залученням потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та 

експертів (за умови, що клопотання про їх залучення подане стороною 

захисту). 

Витрати на правову допомогу, пов’язані з оплатою допомоги 

захисника, відповідно до ч. 1 ст. 120 КПК України, покладаються на 

підозрюваного, обвинуваченого. Однак за ч. 3 цієї ж статті допомога 

захисника, залученого для здійснення захисту за призначенням у випадках, 

передбачених КПК України та/або законом, що регулює надання безоплатної 

правової допомоги, надається за рахунок коштів Державного бюджету 

України і є безоплатною для підозрюваного, обвинуваченого. Граничний 

розмір компенсації витрат на правову допомогу встановлюється 

законодавством. 

Відповідно до ч. 2 ст. 121 КПК України, витрати, пов’язані із 

прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження 

підозрюваного, обвинуваченого чи його захисника несе відповідно 

підозрюваний чи обвинувачений. 

Згідно з ч. 1 ст. 122 КПК України витрати, пов’язані із залученням 

свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального 

провадження, яка заявила клопотання про виклик свідка, залучила 

спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. Однак, відповідно до ч. 2 цієї ж статті, витрати, пов’язані із 
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залученням та участю перекладачів для перекладу показань підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої відкрито провадження, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. 

Водночас у ч. 1 ст. 124 КПК України зазначено, що в разі ухвалення 

обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого 

всі здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати. Окрім 

цього, у ч. 2 цієї ж статті зазначено, що в разі ухвалення обвинувального 

вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально 

підтверджені витрати на залучення експерта. 

Отже, загалом, на підозрюваного, обвинуваченого покладається 

обов’язок відшкодування процесуальних витрат на правову допомогу, 

пов’язаних із залученням захисника (за винятком випадків, коли надання 

такої допомоги має бути безоплатним), а також документально 

підтверджених процесуальних витрат потерпілого на залучення 

представника, витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового 

розслідування або судового провадження захисника підозрюваного, 

обвинуваченого, витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів та експертів, якщо клопотання про їх залучення подала сторона 

захисту (за винятком залучення перекладача для перекладу показань 

підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження), хоча останнє положення викликає зауваження , 

про що ми вже зазначали раніше. 

Розглянемо, які підстави, умови та порядок стягнення процесуальних 

витрат на правову допомогу. У кримінальному процесі існують правові та 

фактичні підстави стягнення процесуальних витрат на правову допомогу. У 

разі надання правової допомоги підозрюваному, обвинуваченому правовою 

підставою відшкодування витрат на правову допомогу є договір, укладений 

між підозрюваним, обвинуваченим та адвокатом-захисником, а фактичною –  
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виконання адвокатом-захисником підозрюваного, обвинуваченого 

процесуальних дій, обумовлених у договорі.  

Договір про надання правової допомоги може укладатися як щодо 

виконання певної процесуальної дії чи комплексу процесуальних дій 

адвокатом-захисником або щодо надання правової допомоги під час 

досудового розслідування та (або) судового розгляду у кримінальному 

провадженні. Науковець Ю. В. Романець зазначає, що, досліджуючи договір 

про надання правової допомоги (правової послуги), важливо з’ясувати 

співвідношення понять «правова допомога» та «правова послуга». Поняття 

«правова допомога» є ширшим за своїм змістом, оскільки виражається в 

практичній діяльності виконавців правової допомоги через надання 

передбачених договором правових послуг, які є різноманітними [124, с. 39]. 

Водночас науковець О. Л. Дзюбенко вважає, що надання правової послуги, з 

одного боку, може бути самостійним предметом договору про надання 

правової допомоги (правової послуги), а з іншого – є складовою частиною 

правової допомоги, оскільки правова допомога може виражатись в наданні 

кількох послуг, наприклад, консультуванні та складанні документів 

правового характеру. Отже, поняття «правова допомога» та «правова 

послуга» не є взаємозаперечними, оскільки вони становлять предмет одного 

договору, мета якого полягає в наданні правової допомоги, що виражається в 

наданні однієї чи кількох правових послуг [31, с. 267]. Отже, залежно від 

виду укладеного договору та його змістовного наповнення, в адвоката-

захисника може бути різний обсяг обов’язків щодо надання правової 

допомоги – однієї чи кількох правових послуг. 

Істотними умовами оплатних договорів про надання правових послуг є 

також умови про розмір, строки та порядок оплати послуги (ч.  1 ст.  903 

ЦК України). Оплата правової допомоги адвоката у кримінальному 

провадженні здійснюється на підставі договору про надання правової 

допомоги (розділ IV Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», Правил адвокатської етики, затверджених Установчим з’їздом 
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адвокатів України від 17 листопада 2012 року). Витрати, пов’язані з оплатою 

правової допомоги адвоката у кримінальному провадженні, складаються з 

гонорару та фактичних видатків, пов’язаних з виконанням доручення. 

Науковець В. М. Богославець систематизував найпоширеніші у світовій 

практиці способи визначення ціни договору про надання правової допомоги 

(правової послуги): 1) погодинна ставка; 2) фіксована сума; 3) умовна 

винагорода; 4) комбінований метод [9, с. 3]. Так, за погодинною ставкою 

юрист детально реєструє кожну годину свого часу, витраченого на справи 

замовника, виставляє рахунок, у якому зазначає кількість годин, затрачених 

на справу, надані послуги та вартість цих послуг. У рахунку також 

зазначають усі понесені виконавцем витрати. Фіксована сума, своєю чергою, 

полягає в тому, що виконавець і замовник попередньо домовляються про 

загальну фіксовану суму винагороди. Умовна винагорода виплачується 

виконавцеві лише в тому разі, коли справа закінчується успішно для 

замовника. Останній комбінований спосіб містить елементи вищезазначених 

способів визначення ціни договору про надання правової допомоги (правової 

послуги). Наприклад, використовується поєднання тарифного способу з 

погодинним, погодинного з умовним тощо [8, с. 53]. Як видається, залежно 

від виду правової допомоги, у кримінальному провадженні 

найоптимальнішим є варіант погодинної оплати, фіксованої суми або ж 

комбінованого методу оплати праці захисника. Так, відповідно до ч.  2 ст. 30 

Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» передбачаються 

такі способи обчислення гонорару як фіксований розмір та погодинна оплата. 

Однак видається можливим і варіант комбінованого методу оплати праці 

адвоката, оскільки його робота може полягати і в наданні певних 

консультацій та підготовці юридичних документів, і в участі у проведенні 

слідчих (розшукових) дій, що може вимірюватися погодинно. Варто лише 

відзначити, що для України не характерний такий спосіб оплати праці 

адвоката, як умовна винагорода, що, мабуть, є правильним, оскільки адвокат 

не завжди може передбачити результат своєї роботи. 
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Досить слушною є думка науковця О. І. Угриновської, яка зазначає, що, 

якщо умовами договору з адвокатом передбачено сплату авансу і частини 

гонорару, наприклад, після ухвалення рішення, то до складу процесуальних 

витрат, пов’язаних з оплатою правової допомоги, відносяться лише фактично 

сплачена сума авансу та інші фактично понесені до ухвалення судового 

рішення витрати. Сума гонорару, який буде сплачено в майбутньому, 

відшкодуванню не підлягає, оскільки ці платежі ще не проведені, а отже, не 

призвели до витрат сторони провадження [142, с. 78]. Такий аспект договору 

про надання правової допомоги швидше стосується договору, який 

укладатиме потерпілий з адвокатом на представництво своїх інтересів у 

кримінальному провадженні, оскільки саме потерпілий відповідно до ч. 1 

ст. 124 КПК України може претендувати на відшкодовування підозрюваним 

(обвинуваченим) усіх документально підтверджених процесуальних витрат. 

Тобто якщо потерпілий не оплатить вартості надання правових послуг 

адвокату-представнику до початку судового засідання та не надасть суду 

оригіналів документів, що підтверджують оплату правових послуг, то не 

матиме права на компенсацію процесуальних витрат на правову допомогу.  

У договорі про надання правової допомоги також має бути обумовлено 

порядок та розмір відшкодування захиснику витрат на прибуття до місця 

досудового розслідування чи судового розгляду у кримінальному 

провадженні. Про це, зокрема, йдеться і в ст. 121 КПК України. Зокрема, це 

стосується визначення максимального розміру виплати гонорару за 

проведення процесуальних дій, а також розміру максимальної суми, яка 

підлягає відшкодуванню адвокату-захиснику у зв’язку із прибуттям до місця 

досудового розслідування чи судового розгляду у кримінальному 

провадженні. Мається на увазі, що в договорі за домовленістю сторін може 

обумовлюватися розмір максимальної суми компенсації за проживання в 

готелях (може визначатися вид готелю та номеру), вид транспорту, який 

може бути використаний для прибуття до місця кримінального провадження 

(громадський чи власний транспорт) тощо.  
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Загалом процесуальною підставою для оплати праці захисника 

підозрюваного, обвинуваченого є договір, а не обвинувальний вирок суду, у 

якому зазначаються інші види процесуальних витрат – витрати потерпілого 

на залучення адвоката для надання правової допомоги у кримінальному 

провадженні. Водночас, як слушно зауважує науковець О. І. Угриновська, 

для визначення розміру процесуальних витрат потерпілого на отримання 

правової допомоги у кримінальному провадженні є договір про надання 

правової допомоги, а також документи, що свідчать про оплату вартості такої 

правової допомоги. До таких документів можуть належати, зокрема, 

квитанція до прибуткового касового ордеру, платіжне доручення з відміткою 

банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про 

відрядження тощо [142, с. 77–78]. Отже, для визначення розміру 

процесуальних витрат на правову допомогу, що підлягають відшкодуванню, 

окрім договору про надання правової допомоги, особа має надати й 

оригінали підтверджувальних ці витрати документи, а також процесуально 

підтвердити надання правових послуг (складений процесуальний документ, 

вчинена процесуальна дія (участь у слідчих (розшукових) діях чи 

ознайомлення із процесуальними документами тощо).  

Якщо обвинувачений (засуджений) укладає договір про надання 

правової допомоги, розраховуючи можливу суму витрат на її отримання, то 

видається, що обвинувачений (засуджений) є процесуально незахищеним від 

необґрунтовано завищених витрат потерпілого на правову допомогу у 

конкретному кримінальному провадженні. У зв’язку із цим виникає слушне 

запитання: чи законодавчо встановлено максимально можливий розмір 

оплати праці захиснику у кримінальному провадженні?  

Відповідь на це питання слід шукати в законодавстві. Так, відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 

«Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу» визначено максимальний розмір 

оплати та компенсації державою витрат адвокату за надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги у кримінальному провадженні. При цьому 

немає значення, чи така правова допомога надається підозрюваному, 

обвинуваченому, чи потерпілому (за умови його належності до однієї з 

категорій суб’єктів отримання такої правової допомоги, визначених ст. 14 

Закону України від 2 червня 2011 року № 3460-VI «Про безоплатну правову 

допомогу»). Однак коли потерпілий не має права на отримання безоплатної 

правової допомоги у кримінальному провадженні, він має право на залучення 

адвоката для надання йому правової допомоги у кримінальному провадженні. 

Водночас у потерпілого, відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК України, є право на 

компенсацію від обвинуваченого всіх документально підтверджених 

процесуальних витрат, зокрема й витрат на залучення адвоката для 

представництва його інтересів у кримінальному провадженні. Проте в такому 

разі виникає слушне запитання: чи встановлено законодавством 

максимальний розмір процесуальних витрат, які зобов’язаний компенсувати 

обвинувачений? З огляду на проведений аналіз процесуального 

законодавства, такого обмеження розміру процесуальних витрат на правову 

допомогу потерпілому, які підлягають компенсації підозрюваним, 

обвинуваченим, немає. Розглянемо приклад судової практики. 

Так, в ухвалі Апеляційного суду Кіровоградської області у провадженні 

№ 11-кп/781/376/15 від 12 травня 2015 року зазначено, що до суду надійшла 

апеляційна скарга захисника, який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3, 

подана на вирок Кіровського районного суду м. Кіровограда в частині 

вирішення цивільного позову, пред’явленого потерпілим, а саме – щодо 

зменшення розміру процесуальних витрат, стягнутих з обвинуваченого на 

користь потерпілого, пов’язаних з витратами на правову допомогу, з 

12 050 грн до 1158 грн 32 коп. 

При цьому вимоги апеляційної скарги захисник обвинуваченого 

мотивував доводами. В апеляційні скарзі зазначено, що , як вбачається з 

розміру наданої правової допомоги потерпілому, по даній категорії справ він 

є занадто великим. Захисник посилається на положення «Порядку оплати 
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послуг та відшкодування витрат адвокатові, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 17 вересня 2014 року № 465, відповідно до яких розмір 

винагороди адвокатів за надання правової допомоги особам, зазначеним у 

п. 3-7 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [101], 

обчислюється відповідно до Методики обчислення розміру винагороди 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої 

Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 465 [58]. 

Захисник вказує, що ця норма Закону встановлює розмір винагороди 

адвоката за надання правової допомоги у кримінальному провадженні, а 

також встановлює граничний розмір його винагороди. Відповідно до абз. 2 

п. 3 зазначеної Методики, розмір винагороди за годину роботи адвоката 

становить 2,5% місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного 

законом на час видачі адвокатові доручення. Окрім цього, адвокатові 

додатково можуть оплачуватися надані ним певні правові послуги чи вчинені 

ним певні процесуальні дії (наприклад, побачення з клієнтом, проведення 

попереднього аналізу справи, зокрема ознайомлення з матеріалами справи, 

опитування осіб, збір інформації та документів на кожній стадії процесу – 

15% місячного розміру мінімальної заробітної плати, визначеного законом на 

час видачі адвокатові доручення для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (ч. 1 п. 2); участь у судовому засіданні за межами регіону, де 

адвокатові видано доручення – 60% (ч. 4 п. 2) тощо). 

За результатами судового розгляду цієї апеляційної скарги, 0 суддів 

Апеляційного суду Кіровоградської області дійшли висновку про 

необхідність часткового задоволення апеляційної скарги в частині 

зменшення розміру стягнутих з обвинуваченого на користь потерпілого 

витрат на правову допомогу. Своє рішення суд мотивує тим, що в цьому 

випадку можливим є застосування за аналогією Закону України «Про 

граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та 

адміністративних справах» від 20 грудня 2011 року, у якому визначено 
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максимальний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних 

справах, в яких така компенсація виплачується стороні, на користь якої 

ухвалено судове рішення, іншою стороною. Максимальний розмір таких 

витрат не може перевищувати 40% встановленої законом мінімальної 

заробітної плати в місячному розмірі за годину участі особи, яка надавала 

правову допомогу в судовому засіданні, під час вчинення окремих 

процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з 

матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому 

рішенні. 

При цьому суд апеляційної інстанції у своєму рішенні зазначив, що 

оскільки предметом оскарження є розмір відшкодування витрат на правову 

допомогу, пов’язану з оплатою допомоги адвоката, здійсненої потерпілим за 

договором, при тому граничний розмір компенсації витрат на правову 

допомогу у кримінальних провадженнях законодавцем не визначений, за 

відсутності законодавства у сфері кримінального права, що регулює 

можливість встановлення розумного розміру гонорару адвоката, який надає 

допомогу на підставі договору, і який підлягає стягненню з обвинуваченого, 

суд апеляційної інстанції, при прийнятті рішення щодо предмету 

оскарження, керується ст. 125–126, ч. 5 ст. 128 КПК України, ст. 9 

КПК України, і застосовує норми цивільного процесуального законодавства 

як такі, що не суперечать засадам кримінального судочинства та положенням 

Кримінального процесуального кодексу. 

Надання платної правової допомоги регламентується законодавством 

про адвокатуру. Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, адвокатська діяльність 

здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Згідно із 

ст. 30 зазначеного Закону, а також ст. 28 Правил адвокатської етики (від 

7 листопада 2012 року), [97] гонорар є формою винагороди адвоката за 

здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової 

допомоги клієнтові. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, 
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погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його 

сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання 

правової допомоги. При цьому гонорар має бути розумним та враховувати 

витрачений адвокатом час. 

Однак визначення будь-яких меж розміру відшкодування 

процесуальних витрат на правову допомогу, що підлягають стягненню з 

обвинуваченого, – яку б суму вони не становили, – кримінальним 

процесуальним законом або іншим законодавством у кримінальному 

процесуальному праві не передбачено. Однак з огляду на те, що вартість 

послуг адвоката може бути різною, домовленість про яку з клієнтом 

здійснюється на добровільних засадах, сторона, яка має відшкодувати ці 

витрати, є незахищеною у тих випадках, коли сума цього відшкодування є 

занадто великою. У зв’язку із цим з метою дотримання засад справедливості 

та розумності нагальною є необхідність встановити «розумні» межі такого 

виду відшкодування, прийнявши відповідний закон, аналогічний тому, що 

врегульовує питання максимального розміру відшкодування витрат на 

правову допомогу в цивільному та адміністративному судочинстві.  

У своєму рішенні судді названого вище апеляційного суду зазначили, 

що загальний час участі особи, яка надавала допомогу потерпілому 

ОСОБА_5 адвоката Д. Ю. Лінчевського за час вчинення процесуальних дій 

під час досудового розслідування, а також у судовому засіданні суду першої 

інстанції, зокрема і під час ознайомлення з матеріалами кримінального 

провадження, становить 6 годин 52 хвилини. 

При визначенні колегією суддів граничного розміру компенсації витрат 

на правову допомогу, надану потерпілому ОСОБА_5 адвокатом 

Д. Ю. Лінчевським у цьому кримінальному провадженні, враховувався 

зазначений загальний час участі адвоката під час вчинення процесуальних 

дій під час досудового розслідування, у судовому засіданні суду першої 

інстанції, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, а 

крім того – кількість складених процесуальних документів, пов’язаних з 
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наданням допомоги клієнтові, складність цього кримінального провадження 

(злочинне діяння є одноепізодним, кримінальне правопорушення середньої 

тяжкості). 

Відтак, як зазначив суд, з урахуванням викладеного, розмір 

відшкодування витрат на правову допомогу, надану потерпілому ОСОБА_5 

адвокатом Д. Ю. Лінчевським, що підлягає стягненню з обвинуваченого 

ОСОБА_3, Колегія суддів вважає за необхідне зменшити із 12 050 грн до 

3500 грн. 

У цьому кримінальному провадженні, як зазначено в рішенні суду, з 

урахуванням усіх обставин справи, гонорар адвоката в розмірі 12 050 грн, 

вочевидь, не є розумним, що суперечить положенням ч. 3 ст. 30 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ч . 3 ст. 28 Правил 

адвокатської етики. 

Крім того, Колегія суддів Апеляційного суду Кіровоградської області 

зазначила, що доводи захисника обвинуваченого, викладені ним в 

апеляційній скарзі, з приводу того, що гонорар адвоката, котрий надавав 

допомогу потерпілому ОСОБА_5, слід обчислювати, керуючись 

положеннями Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та 

Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, за наявності Закону України «Про 

граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та 

адміністративних справах» від 20 грудня 2011 року, є безпідставними. 

Вказаний Закон та підзаконний нормативний акт, на які посилається 

захисник обвинуваченого, встановлюють розмір та регулюють механізм 

оплати саме при наданні адвокатом правової допомоги безоплатно, і 

відшкодування такої оплати захисникові здійснюється за рахунок держави 

[146]. 

Наведений вище приклад вирішення спірного питання щодо підстав, 

розміру та порядку відшкодування підозрюваним, обвинуваченим 

потерпілому витрат на правову допомогу дає змогу зробити такі висновки:  
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1) при визначенні максимального розміру процесуальних витрат на 

правову допомогу потерпілому у кримінальному провадженні слід 

керуватися Законом України «Про граничний розмір компенсації витрат на 

правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20 грудня 

2011 року, а не Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та 

Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу;  

2) розмір гонорару адвокату за представництво інтересів потерпілого у 

кримінальному провадженні має розраховуватися з урахуванням ч.  1 

ст. 1 Закону України «Про граничний розмір компенсації витрат на правову 

допомогу у цивільних та адміністративних справах» від 20 грудня 2011 року, 

а саме, розмір гонорару не може перевищувати 40% встановленої законом 

мінімальної заробітної плати у місячному розмірі за годину участі особи, яка 

надавала правову допомогу, у судовому засіданні, під час вчинення окремих 

процесуальних дій поза судовим засіданням та під час ознайомлення з 

матеріалами справи в суді, що визначається у відповідному судовому 

рішенні;  

3) розумний розмір гонорару адвокату має встановлюватися з 

урахуванням його участі у кримінальному процесі, складності кримінального 

провадження, кількості складених процесуальних документів тощо.  

Однак у такому випадку виникає запитання: як же бути потерпілому у 

разі прийняття рішення про часткове задоволення всіх документально 

підтверджених процесуальних витрат на правову допомогу? З огляду на те, 

що сторонами договору про надання правової допомоги у кримінальному 

провадженні у конкретному випадку є потерпілий та адвокат, то цілком 

логічним видається, що в разі виконання всіх обумовлених в договорі 

процесуальних дій адвокатом потерпілий зобов’язаний оплатити йому 

гонорар у розмірі, визначеному договором. При цьому в разі несплати 

гонорару за виконану адвокатом роботу останній має повне право подати 

заяву про стягнення з потерпілого несплаченої суми гонорару.  
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У ч. 1 ст. 124 КПК України зазначено, що за відсутності в 

обвинуваченого коштів, достатніх для відшкодування процесуальних витрат 

потерпілого, вони компенсуються потерпілому за рахунок Державного 

бюджету України у випадках та в порядку, передбачених законом для 

компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Однак норма 

ч. 1 ст. 124 КПК України є недіючою, оскільки спеціального закону, до якого 

відсилає ця стаття КПК, який врегульовував би питання компенсації 

потерпілому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, досі немає, а 

тому за відсутності в обвинуваченого коштів процесуальні витрати 

потерпілому не компенсовуються взагалі. З огляду на це нагальною є потреба 

у прийнятті такого закону.  

Вивчення судової практики з цього питання дозволяє проаналізувати 

ще одне рішення суду касаційної інстанції в частині відшкодування 

потерпілому понесених ним процесуальних витрат. Так, Колегія суддів 

судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ 12 травня 2015 року 

скасувала наведену вище ухвалу Апеляційного суду Кіровоградської області 

на підставі того, що апеляційний суд, змінюючи вирок суду першої інстанції 

в частині процесуальних витрат, які були стягнуті на користь потерпілого та 

зменшуючи їх розмір з 12 050 грн до 3500 грн, у кримінальному провадженні 

застосував за аналогією положення Цивільного процесуального кодексу 

України та керувався ч. 1 ст. 1 Закону України від 20 грудня 2011 року «Про 

граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних і 

адміністративних справах». При цьому, як зазначено в названій вище ухвалі 

Вищого спеціалізованого суду від 12 травня 2015 року, апеляційний суд не 

звернув уваги на те, що ч. 1 ст. 124 КПК України передбачено, що в разі 

ухвалення обвинувального вироку суд стягує на користь потерпілого всі 

здійснені ним документально підтверджені процесуальні витрати. За 

відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для відшкодування 

забезпечення витрат, вони компенсуються потерпілому за рахунок 
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Державного бюджету України у випадках та в порядку, передбачених 

законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

При цьому, як зазначив Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ, апеляційний суд не взяв до уваги 

відсутність методик обчислення винагороди захисникові (адвокатові) у 

кримінальному судочинстві, який регулював би розмір гонорару адвоката 

відповідно до положень Розділу ІV Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», безпідставно пославшись на нерозумність стягнутої 

суми положенням ч. 3 ст. 28 цього Закону, не взявши до уваги інші складові, 

які потрібно враховувати при встановленні розміру гонорару між клієнтом та 

адвокатом [152]. 

Як бачимо, рішення судів різних інстанцій з приводу розміру 

процесуальних витрат на правову допомогу потерпілому у кримінальному 

провадженні є категорично протилежними. Висновки Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ 

свідчать на користь потерпілого, що фактично відповідає вимогам 

кримінального процесуального закону щодо компенсації потерпілому всіх 

здійснених ним документально підтверджених процесуальних витрат. 

Цілком логічним видається положення ч. 1 ст. 124 КПК України, в якій 

зазначено, що за відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для 

відшкодування зазначених витрат, вони компенсуються потерпілому за 

рахунок Державного бюджету України у випадках та в порядку, 

передбачених законом для компенсації шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням. Однак все ж видається слушною думка тих науковців, 

які вважають, що механізм відшкодування витрат потерпілому у 

кримінальному провадженні за рахунок коштів держави потребує 

прийняття спеціального закону, де мають бути чітко регламентовані 

підстави, умови та порядок відшкодування витрат потерпілому на надання 

правової допомоги за відсутності в обвинуваченого коштів, достатніх для 

відшкодування цих витрат.  
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Наукове обґрунтування законодавчого закріплення певних спірних 

положень досліджуваного питання сприятиме реальному досягненню завдань 

кримінального провадження [2, с. 56]. Важко не погодитись з таким 

твердженням, як і заперечити той факт, що випадки надання правової 

допомоги особам за рахунок держави є чітко прописані в Законі України 

«Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року № 3460-VI.  

Зауважимо, що до прийняття Постанови КМУ від 17 вересня 2014 року 

№ 465 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу», відповідно до п. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104 

«Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу 

України», компенсація процесуальних витрат у разі зменшення 

обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати витрат або 

звільнення зазначених осіб від їх оплати повністю або частково здійснюється 

за рахунок держави Державною судовою адміністрацією у фактичному 

розмірі процесуальних витрат (у разі компенсації витрат на правову 

допомогу), але не більше розміру оплати праці адвокатів, встановленого 

згідно з «Порядком оплати послуг адвокатів, які надають вторинну правову 

допомогу», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

18 квітня 2012 року № 305 (ця постанова втратила чинність у зв’язку із 

прийняттям Постанови КМУ № 465 від 17 вересня 2014 року). Отже, 

донедавна максимальний розмір компенсації витрат на правову допомогу за 

рахунок коштів державного бюджету був чітко визначений, але у зв’язку із 

втратою чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 

2012 року № 305 «Про затвердження Порядку оплати послуг адвокатів, які 

надають вторинну правову допомогу», це питання стало неврегульованим і 

максимальний розмір витрат на правову допомогу у кримінальному 

провадженні жодним чином невизначений.  

В абз. 3 ч. 2 п. 2 Постанови КМУ № 1104 від 19 листопада 2012 року 

визначено порядок відшкодування процесуальних витрат на правову 
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допомогу, зокрема така компенсація здійснюється шляхом перерахування 

коштів особам, які їх понесли, на їх поточні рахунки, відкриті в банківських 

установах. Підставою для компенсації процесуальних витрат є судове 

рішення. Тобто в разі ухвалення судового рішення про компенсацію 

процесуальних витрат на правову допомогу така компенсація здійснюється 

Державною судовою адміністрацією України у фактичному розмірі 

процесуальних витрат, шляхом перерахування коштів особам на їх поточні 

рахунки, відкриті в банківських установах. Однак положення про 

максимальний розмір процесуальних витрат на правову допомогу, визначене 

Постановою КМУ № 465 від 17 вересня 2014 року «Питання оплати послуг 

та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу» вже не діє у зв’язку із втратою чинності Постанови 

Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року № 1104. 

Також потребує розгляду питання компенсації державою витрат 

виправданого на правову допомогу захисника у випадках, коли він не 

отримував безоплатно правову допомогу, а самостійно уклав договір та 

сплатив послуги адвоката або групи адвокатів. Кримінальне процесуальне 

законодавство передбачає право підозрюваного, обвинуваченого щодо якого 

здійснюється кримінальне провадження, мати до п’яти захисників. У цьому 

випадку потрібно проаналізувати умови договору про надання правової 

допомоги, у якому відображено розмір та порядок оплати праці захисника за 

надану правову допомогу, відповідно до яких повинна бути здійснена 

виплата. Тобто в цьому випадку кошти на оплату праці захисника повинні 

бути відшкодовані державою. Своєю чергою, за рахунок коштів Державного 

бюджету України повинні бути відшкодовані також витрати на правову 

допомогу захисника підозрюваного, обвинуваченого та представника-

адвоката юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження, якщо така допомога надавалась за рахунок коштів цих осіб в 

разі винесення слідчим, прокурором та судом рішення про закриття 

кримінального провадження з реабілітуючих підстав, передбачених п.  1, 2, 3 
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ч. 1 ст. 284 КПК України та передбачених ч. 3 цієї статті, а також в разі 

ухвалення судом виправдувального вироку стосовно обвинуваченого та 

юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження. Слід 

було б також законодавчо закріпити обов’язок держави відшкодовувати у 

названих вище випадках процесуальні витрати на правову допомогу лише 

одного захисника підозрюваного, обвинуваченого та одного представника-

адвоката юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження. 

На підставі вищенаведеного відповідні доповнення слід було б внести 

до ст. 120 КПК України, доповнивши її ч. 4 такого змісту:  

«Витрати на правову допомогу захисника підозрюваного, 

обвинуваченого, представника-адвоката юридичної особи, щодо якої 

здійснюється кримінальне провадження, яка надавалась, відповідно, за кошти 

підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється 

кримінальне провадження, відшкодовується цим особам за рахунок коштів 

Державного бюджету України у випадку винесення слідчим, прокурором та 

судом рішення про закриття кримінального провадження щодо 

підозрюваного, обвинуваченого та юридичної особи, щодо якої здійснюється 

кримінальне провадження, з підстав, передбачених частиною першою та 

третьою ст. 284 КПК України, а також в разі ухвалення судом 

виправдувального вироку стосовно обвинуваченого та юридичної особи, 

щодо якої здійснюється кримінальне провадження. 

Відшкодування державою зазначених вище витрат на правову 

допомогу здійснюється на залучення лише одного захисника підозрюваного, 

обвинуваченого та одного представника – адвоката юридичної особи, щодо 

якої здійснюється кримінальне провадження в розмірах і межах, що 

передбачені законодавством для відшкодування витрат на правову допомогу 

захисника при наданні безоплатної вторинної правової допомоги».  

Ще одне питання, що потребує докладного аналізу у цьому розділі, – це 

питання відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям представника 
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потерпілого до місця досудового розслідування чи судового розгляду 

кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 121 КПК України, до 

процесуальних витрат, що підлягають компенсації потерпілому, належать 

також витрати представника потерпілого на прибуття до місця досудового 

розслідування чи судового розгляду у кримінальному провадженні, а саме – 

витрати представника потерпілого, пов’язані з переїздом до іншого 

населеного пункту, найманням житла, виплатою добових (у разі переїзду до 

іншого населеного пункту), а також втрачений заробіток чи витрати у зв’язку 

з відривом від звичайних занять. Однак у цьому випадку до відшкодування 

підлягає лише сума, максимальний розмір якої визначено законодавством, а 

саме Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 року № 710 

«Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (далі – 

Інструкції), а також Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 

2011 року № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних 

службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження 

підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково 

утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».  

У п. 7 Постанови КМУ № 98 від 2 лютого 2011 року зазначено, що за 

наявності підтвердних документів відшкодовуються витрати на проїзд 

(зокрема на проїзд (у тому числі на перевезення багажу, бронювання 

транспортних квитків) до місця відрядження і назад, а також за місцем 

відрядження (зокрема на орендованому транспорті). Водночас у п. 9 цієї 

Постанови зазначено, що витрати на проїзд, фактичні витрати, що 

перевищують граничні суми витрат на найм житлового приміщення та на 

перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якого входить до 
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вартості квитка того виду транспорту, яким користується працівник, 

відшкодовуються з дозволу керівника згідно з підтвердними документами. 

Згідно з положенням цього пункту та додатку до цієї Постанови визначено 

суми витрат на відрядження в межах України, що відповідно становлять: 

добові – 30 грн та граничну суму витрат на найм житлового приміщення за 

добу (не більш як 250 грн). Отож, якщо витрати на найм житлового 

приміщення не перевищують 250 грн, то такі витрати відшкодовуються без 

дозволу керівника організації, а якщо понад 250 грн – лише з дозволу 

керівника згідно з підтвердними документами.  

Отже, оскільки до витрат на проїзд відносять витрати до місця 

відрядження і назад, а також витрати на проїзд за місцем відрядження, то 

особа має розраховувати вартість проїзного документа в обидва боки та 

вартість проїзних квитків у громадському транспорті за місцем відрядження. 

Однак у будь-якому випадку особа, яка претендує на відшкодування їй 

вартості проїзду, зобов’язана надати оригінали підтверджувальних проїзд 

документів (квитки, посадкові документи, чеки на оплату вартості проїзду в 

таксі чи оплату перевезення багажу) тощо. Тож на компенсацію витрат, 

пов’язаних із проїздом за місцем відрядження, має право лише та особа, яка 

виїжджає за межі населеного пункту свого постійного проживання. Це 

означає, що представник потерпілого має право на відшкодування всіх вище 

перелічених витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового 

розслідування чи судового розгляду кримінального провадження за умови 

переїзду до іншого населеного пункту. При цьому в абз. 3 п. 1 Постанови 

КМУ № 710 від 1 липня 1996 року зазначено, що всім зазначеним особам 

компенсуються лише ті процесуальні витрати, які пов’язані з виконанням 

процесуальних функцій за межами населеного пункту постійного місця 

проживання. Оскільки відповідно до ч. 1 ст. 124 КПК України потерпілому 

відшкодовуватимуться лише ті процесуальні витрати, що будуть 

документально підтверджені, то виходить, що представникові потерпілого, 

окрім підтверджувальних документів про витрати на проїзд, оренду житла та 



 155 

добові, потрібно також надати документи, які підтверджують фактичне місце 

проживання адвоката – представника потерпілого. Такими документами 

можуть бути: довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію, 

завірена копія договору найму житлового приміщення тощо. Водночас, 

зауважимо, при укладанні договору про надання правової допомоги між 

адвокатом, який є представником потерпілого, та потерпілим можуть також 

обумовлюватися порядок відшкодування та розмір витрат на прибуття до 

місця досудового розслідування чи судового розгляду кримінального 

провадження. Однак при цьому потерпілий повинен усвідомлювати, що коли 

сума витрат, що підлягають відшкодуванню адвокату, буде більшою, аніж та, 

яка є максимально можливою для відшкодування згідно  з Постановою КМУ 

№ 710 від 1 липня 1996 року, то обвинувачений (засуджений) повинен 

зобов’язуватися відшкодувати лише максимально можливий розмір таких 

витрат відповідно до вказаної вище Постанови. Різницю між компенсованою 

обвинуваченим (засудженим) і такою, що підлягає компенсації за договором 

між представником потерпілого – адвокатом та потерпілим, суми 

процесуальних витрат, повинен компенсувати сам потерпілий.  

Наступним питанням, що підлягає дослідженню в цьому розділі, є 

питання компенсації витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів та експертів за рахунок обвинуваченого (засудженого). 

Відповідно до ч. 1 ст. 122 КПК України витрати, пов’язані із залученням 

свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона кримінального 

провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучила 

спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених цим 

Кодексом. Відповідно до ч. 3 ст. 122 КПК України, свідкам оплачується 

проїзд, наймання житла та добові (у разі переїзду до іншого населеного 

пункту), а також компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних 

занять. При цьому компенсація за втрачений заробіток обчислюється 

пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за 

відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної 
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заробітної плати. Натомість, відповідно до ч. 4 ст. 122 КПК України, 

експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в 

разі переїзду до іншого населеного пункту. Також їм повинна бути сплачена 

винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим обов’язком. При 

цьому в ч. 5 цієї ж статті зазначено, що граничний розмір компенсації витрат, 

пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів та експертів, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України – Постановою від 1 липня 1996 року № 710 

«Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, 

та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за 

виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів». 

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 

19 листопада 2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень 

Кримінального процесуального кодексу України», компенсація  

процесуальних витрат особам, які їх понесли, здійснюється шляхом 

перерахування коштів на їх поточні рахунки, відкриті в банківських 

установах. При цьому підставою для компенсації процесуальних витрат є 

судове рішення [116]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 119 КПК України, у разі зменшення розміру 

належних до оплати процесуальних витрат чи звільнення особи 

(обвинуваченого, потерпілого) від їх оплати повністю або частково, 

відповідні витрати компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету 

України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Відповідно 

до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року 

№ 1104, компенсація процесуальних витрат у разі зменшення 

обвинуваченому, потерпілому розміру належних до оплати витрат повністю 

або частково здійснюється за рахунок держави Державною судовою 

адміністрацією у фактичному розмірі процесуальних витрат, але не більше 



 157 

розмірів компенсації, встановлених в названій вище Інструкції, затвердженій 

Постановою КМ України № 710 від 1 липня 1996 року. Як видно, незалежно 

від того, хто зобов’язаний компенсувати свідкам, спеціалістам, перекладачам 

та експертам їхні витрати, пов’язані з їх залученням до участі у 

кримінальному провадженні, нормативно врегульовано питання визначення 

граничного розміру тих витрат, які підлягають відшкодуванню.  

Розглянемо приклади із судової практики, які пов’язані з 

відшкодуванням названих вище витрат. Так, в ухвалі Чортківського 

районного суду Тернопільської області від 8 травня 2014 року зазначено, що 

в процесі розгляду кримінального провадження свідок ОСОБА_5 подав до 

суду заяву про відшкодування йому витрат на суму 99,97 грн, пов’язаних із 

прибуттям до місця судового провадження в Чортківський районний суд на 

11 годину 28 листопада 2013 року. Свідок ОСОБА_5 у кримінальному 

провадженні був залучений стороною обвинувачення (прокуратурою), яка 

здійснила виклик вказаного свідка. Суд, враховуючи вимоги ст.  118, 122 

КПК України, що процесуальні витрати складаються з витрат, пов’язаних із 

прибуттям до місця судового провадження, пов’язаних із залученням 

потерпілих, свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів, несе сторона 

кримінального провадження, яка заявила клопотання про виклик свідків, 

залучила спеціаліста, перекладача чи експерта, крім випадків, встановлених 

цим Кодексом, прийняв рішення про те, щоб відшкодування процесуальних 

витрат, пов’язаних із залученням свідка ОСОБА_5, згідно з поданою ним 

заявою та квитанцією від 28 листопада 2013 року (фіскального чека) 

№ 1302006117 на суму 99,97 грн, покласти на сторону кримінального 

провадження, яка заявила клопотання про виклик зазначеного свідка, а саме 

на прокуратуру Тернопільської області. 

Отже, у резолютивній частині ухвали Чортківського районного суду 

Тернопільської області зазначено, що процесуальні витрати, пов’язані із 

залученням свідка ОСОБА_5, в розмірі 99 (дев’яносто дев’ять) гривень 

97 копійок покласти на сторону кримінального провадження – прокуратуру 



 158 

Тернопільської області, шляхом стягнення з прокуратури на користь 

ОСОБА_5 грошового розміру процесуальних витрат, які повинні бути 

компенсовані в розмірі 99,97 грн [159]. 

Аналогічно вирішив питання про стягнення процесуальних витрат, 

пов’язаних із прибуттям свідка, і Деснянський районний суд міста Києва. 

Ухвалою цього суду прокуратура м. Києва зобов’язана компенсувати свідку 

ОСОБІ_2 процесуально підтверджені здійснені ним витрати, пов’язані з 

явкою до місця судового розгляду кримінального провадження в 

Деснянський районний суд м. Києва на 10 год. 30 хв. 21 вересня 2015 року на 

підставі поданих нею заяв з додатками від 21 вересня 2015 року (фіскальний 

чек № 121337 на суму 263,33 грн) аркуші провадження 115-116, том 1 та від 

22 вересня 2015 року (квиток АКУН 004518 на суму 230,00 грн). У 

резолютивній частині ухвали суду зазначено, що процесуальні витрати, 

пов’язані із залученням свідка ОСОБА_2, у розмірі 493 (чотириста 

дев’яносто три) гривні 33 копійки покласти на сторону кримінального 

провадження – прокуратуру м. Києва, шляхом стягнення з прокуратури на 

користь ОСОБА_2 грошовий розмір процесуальних витрат, які повинні бути 

компенсовані в розмірі 493,33 грн [149]. Отже, в обох випадках свідки 

заявили про відшкодування їм процесуальних витрат на проїзд до місця 

судового розгляду кримінального провадження і у зворотному напрямку. 

Однак і в першому, і в другому випадку не йшлося про компенсацію 

втраченого заробітку чи компенсацію за відрив від звичайних занять. І хоча 

такі процесуальні витрати відповідно до положень нового КПК України 

можуть бути відшкодовані свідкам, однак для здійснення цього необхідно, 

аби свідок подав заяву про відшкодування таких витрат та надав оригінали 

підтверджувальних документів (у нашому випадку для компенсації 

втраченого заробітку – за наявності довідки з місця праці про розмір 

середньої заробітної плати, а за відрив від звичайних занять – за умови 

наявності довідки з центру зайнятості, у якому перебуває на обліку 

конкретна особа). 
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Отже, суд вирішує питання про компенсацію певних витрат, 

пов’язаних із залученням свідків, лише на підставі поданих ними до суду 

заяв та підтверджувальних витрати документів (фіскальний чек та/або 

квиток) тощо. 

Ще одним актуальним питанням, що потребує розгляду в цьому розділі 

дисертації, є питання відшкодування процесуальних витрат на залучення 

спеціаліста, експерта та перекладача у кримінальному провадженні. Так, 

відповідно до ч. 4 ст. 122 КПК України, експертам, спеціалістам та 

перекладачам оплачуються проїзд, а також добові в разі переїзду до іншого 

населеного пункту. Експертам, спеціалістам та перекладачам повинна бути 

сплачена винагорода за виконану роботу, якщо це не є їх службовим 

обов’язком. При цьому в ч. 5 цієї ж статті зазначено, що граничний розмір 

компенсації витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів та 

експертів, встановлюється Кабінетом Міністрів України – Постановою від 

1 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і 

розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, 

що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду 

або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні 

правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової 

експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів».  

Зауважимо, що відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі 

ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь 

держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.  

Розглянемо приклади із судової практики. Орджонікідзевський міський 

суд Дніпропетровської області розглядав клопотання прокурора Бадова О. В. 

про стягнення із засудженого процесуальних витрат, пов’язаних із 

залученням експертів на користь держави. Вироком Орджонікідзевського 

міського суду Дніпропетровської області було засуджено за ч. 2 ст. 185, ч. 1 

ст. 71 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 

три роки. У кримінальному провадженні було проведено трасологічні 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_958/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#958
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_316/ed_2015_08_12/pravo1/T012341.html?pravo=1#316


 160 

експертизи, витрати на проведення яких становили 784,32 грн, однак 

вироком Орджонікідзевського міського суду від 15 травня 2014 року питання 

про відшкодування процесуальних витрат вирішено не було. У своєму 

рішенні про задоволення цього клопотання суд зазначив, що відповідно до 

п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України витрати, пов’язані із залученням експертів, 

відносяться до процесуальних витрат. Відповідно до ч . 2 ст. 122 

КПК України, залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих 

державних установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого 

судді або суду здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням 

виділяються цим установам з Державного бюджету України. Відповідно до 

ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує 

з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати 

на залучення експерта відповідно до ч. 1 ст. 539 КПК України. Питання, які 

виникають під час та після виконання вироку, зокрема й питання про 

відшкодування (стягнення) процесуальних витрат, вирішуються судом за 

клопотанням (поданням) прокурора та інших учасників кримінального 

провадження. На підставі викладеного суд задовольнив клопотання 

прокурора та ухвалив стягнути із засудженого на користь держави 

процесуальні витрати за проведення експертиз [154].  

У вироку Острозького районного суду Рівненської області зазначено, 

що з довідки про витрати на проведення судової експертизи вбачається, що 

витрати на проведення експертизи становлять 589,68 грн, а відтак суд 

приходить до висновку про наявність фактичних та правових підстав для 

стягнення з обвинуваченого витрат, пов’язаних із проведенням експертизи. 

На підставі цього в резолютивній частині вироку суд постановив рішення про 

стягнення з ОСОБА_2 на користь держави 589,68 грн витрат на проведення 

судової експертизи [19].  

Однак є і протилежні за своїм висновком судові рішення з питання 

відшкодування обвинуваченим витрат на залучення експерта. Так, у вироку 

Малиновського районного суду м. Одеси зазначено, що, розглядаючи 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_943/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#943
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_964/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#964
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_964/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#964
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_3759/ed_2015_08_17/pravo1/T124651.html?pravo=1#3759
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питання щодо відшкодування процесуальних витрат, суд виходить з того, що 

згідно з п. 3 ч. 1 ст. 118 КПК України процесуальними витратами є, зокрема, 

й витрати, пов’язані із залученням експертів. Згідно з ч. 2 ст.  124 

КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з 

обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на 

залучення експерта. Згідно з п. 6 ч. 3 ст. 69 КПК України, експерт має право 

одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 

пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи 

показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком 

особи, яка залучена як експерт. Згідно з ч. 2 ст.  122 КПК України, залучення 

стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ 

здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим 

установам з Державного бюджету України. В обвинувальному вироку є 

відомості щодо процесуальних витрат на залучення експертів на суму 

295,20 грн. При цьому судом встановлено, що експерта для проведення 

автотехнічної експертизи з обставин ДТП залучала сторона обвинувачення. 

Співробітники Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз, 

безумовно, є експертами спеціалізованих державних установ, тож 

проведення ними експертизи відноситься до службових обов’язків особи, яка 

залучена як експерт. Отже, процесуальні витрати на залучення експертів за 

вказаним кримінальним провадженням не підлягають стягненню з 

обвинуваченого [18]. 

Як бачимо, вирішуючи питання про стягнення з обвинуваченого 

витрат на залучення експерта, суд виходить з двох критеріїв: 1) хто 

призначав експертизу та за чиєю відповідно ініціативою вона проводилась, 

а також 2) чи входить проведення експертизи до сфери службових 

обов’язків залученого експерта. Такий підхід суду до вирішення питання 

про стягнення з обвинуваченого процесуальних витрат на залучення 

експерта видається цілком справедливим. У науково-практичному 

коментарі до КПК України за редакцією В. Я. Тація зазначено, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_943/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#943
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_974/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#974
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_558/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#558
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_964/ed_2014_05_13/pravo1/T124651.html?pravo=1#964
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залучення стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних 

установ, а також проведення експертизи за дорученням слідчого судді або 

суду здійснюються за рахунок коштів, які цільовим призначеннями 

виділяються цим установам з Державного бюджету України. Разом з тим, 

суд повинен стягнути з обвинуваченого на користь держави 

документально підтверджені витрати на залучення експерта, а тому в 

обвинувальному акті обов’язково зазначаються відомості щодо розміру 

витрат на залучення експерта (у разі провадження експертизи під час 

досудового розслідування) [53, с. 338].  

Однак відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України стягненню з 

обвинуваченого на користь держави підлягають документально підтверджені 

витрати на залучення експерта, а не на проведення судової експертизи. 

Науковці О. В. Кравчук, С. А. Крушинський, Ю. В. Циганюк зазначають, що 

зараз серед невирішених питань теоретико-прикладного характеру у 

кримінальному процесі залишається проблема реалізації стороною захисту 

своїх процесуальних прав, одним з яких є право самостійно залучати 

експертів на договірних умовах для проведення експертиз, зокрема 

обов’язкових. Для залучення експерта на договірних умовах сторона захисту 

має звернутися з клопотанням до керівника експертної установи із 

зазначенням: 1) стислого викладення обставин кримінального 

правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; 2) правової 

кваліфікації кримінального правопорушення із зазначенням відповідної 

статті (частини статті) (з копією витягу з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань); 3) стислого викладення обставин, якими обґрунтовано доводи 

клопотання про залучення експерта; 4) експерта або експертної установи, 

яким слід доручити проведення експертизи; 5) виду експертного 

дослідження, яке потрібно провести, та переліку запитань, які ставляться 

експерту. До клопотання обов’язково слід додати: копії матеріалів, якими 

обґрунтовано доводи клопотання; копії документів, які підтверджують 

повноваження захисника (копію свідоцтва про право на заняття 
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адвокатською діяльністю, копію ордера, договору із захисником або 

доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги); вихідні дані для проведення експертного 

дослідження (об’єкт експертизи або доступ до об’єкта). Висновок експерта, 

залученого слідчим суддею за клопотанням сторони захисту, дозволяє їй 

отримати повноцінний доказ, який не потребує жодної додаткової легалізації  

[163, с. 28, 35]. Натомість дослідники М. Г. Щербаковський та 

Л. П. Щербаковська наголошують на трьох можливих варіантах залучення 

експерта стороною захисту до кримінального провадження: шляхом 

направлення обґрунтованого клопотання про проведення експертизи 

слідчому чи прокурору, у разі їх відмови – звернення до слідчого судді, а 

також самостійного залучення експертів на договірних умовах для 

проведення експертизи, зокрема й обов’язкової [169, с. 327]. На нашу думку, 

у разі підготовки стороною захисту клопотання про залучення експерта у 

кримінальному провадженні усі фінансові витрати на проведення експертизи 

мають, безумовно, покладатися на ту сторону, яка заявила про це 

клопотання. 

З цього приводу науковець І. В. Гора зазначає, що відповідно до ч. 2 

ст. 243 КПК України сторона захисту має право самостійно залучати 

експертів на договірних умовах для проведення експертизи, зокрема й 

обов’язкової. У цьому випадку виникає потреба в консультації спеціаліста 

щодо грошових витрат, пов’язаних з проведенням експертизи. Безумовно, 

точної суми експерт не може назвати, але з урахуванням видів, складності та 

терміну проведення дослідження орієнтовна вартість експертизи може бути 

встановлена. Названа експертом вартість майбутніх витрат у деяких випадках 

може змусити сторону захисту звернутися з клопотанням про залучення 

експерта до слідчого судді [24, с. 159]. Такий варіант залучення експерта у 

кримінальному провадженні, на нашу думку, не звільняє обвинуваченого чи 

засудженого від обов’язку компенсувати витрати, пов’язані із залученням 

експерта чи спеціаліста у кримінальному провадженні.  
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У контексті розглядуваних вище питань щодо підстав та порядку 

стягнення з обвинуваченого процесуальних витрат на залучення експерта, 

окремої уваги заслуговують питання, пов’язані з відшкодуванням витрат на 

залучення спеціаліста стороною обвинувачення, слідчим суддею або судом, 

оскільки мета залучення цих учасників у кримінальному провадженні є 

однаковою – використання спеціальних знань, якими вони володіють. Як вже 

зазначалось раніше, витрати, пов’язані із залученням експерта, спеціаліста, 

підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Державного бюджету України 

і охоплюють витрати на проїзд, добові в разі переїзду до іншого населеного 

пункту, а також винагороду за виконану експертом, спеціалістом роботу, яка 

сплачується, якщо така робота не є для них службовим обов’язком (ст. 122 

КПК України). В той же час у ч. 2 ст. 124 КПК України зазначено, що в разі 

ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь 

держави документально підтверджені витрати лише на залучення експерта. 

Очевидно, такий же порядок стягнення процесуальних витрат слід було б 

поширити і на витрати, пов’язані із залученням спеціаліста стороною 

обвинувачення, слідчим суддею чи судом. Адже метою залучення спеціаліста 

цими учасниками кримінального провадження може бути надання 

безпосередньої технічної допомоги під час досудового розслідування і 

судового розгляду справи (фотографування, складення схем, планів, 

креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо), надання допомоги 

у виявленні, вилученні, закріпленні предметів і документів (ст. 71 

КПК України). Під час здійснення такої діяльності, якщо вона не належить 

до службових обов’язків спеціаліста, він може використовувати власні 

матеріали, спеціальне обладнання, технічні засоби, прилади, що вимагатиме 

від нього певних матеріальних затрат. Очевидно, було б правильно і 

справедливо, щоби витрати, які були понесені державою на залучення 

спеціаліста стороною обвинувачення, слідчим суддею чи судом, в разі, якщо 

така робота не є його службовим обов’язком, також підлягали б стягненню з 

обвинуваченого на користь держави. Крім того, стягнення цих витрат з 
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обвинуваченого повинно здійснюватись не лише в разі ухвалення судом 

обвинувального вироку, але й ухвали про закриття справи у зв’язку із 

звільненням особи від кримінальної відповідальності з підстав, які 

передбачені законом (ст. 45–49 КК України). 

На підставі вищенаведеного ч. 2 ст. 124 КПК України пропонуємо 

викласти в такій редакції: «У разі ухвалення судом обвинувального вироку 

або ухвали про закриття справи у зв’язку із звільненням особи від 

кримінальної відповідальності суд стягує з обвинуваченого на користь 

держави документально підтверджені витрати на залучення експерта та 

спеціаліста стороною обвинувачення, слідчим суддею або судом, якщо 

виконувана робота не є їх службовим обов’язком».  

При стягненні судом процесуальних витрат у судовому рішенні 

повинен бути вказаний суб’єкт, на користь якого будуть стягнені 

процесуальні витрати на залучення експерта. Однак на практиці мають місце 

порушення вимог кримінального процесуального законодавства, пов’язані із 

стягненням процесуальних витрат, зокрема йдеться про стягнення витрат за 

проведення експертизи на користь НДЕКЦ, а не на користь держави, 

безпідставна відмова судом у стягненні процесуальних витрат з 

обвинуваченого тощо. 

Так, вироком Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області 

від 12 травня 2014 року ОСОБА_3 визнана винним та засуджена за вчинення 

злочинів, передбачених ч. 2 і ч. 3 ст. 185 КК України, призначено покарання 

за сукупністю вироків у виді позбавлення волі строком 5 років і 6 місяців. 

Цим же вироком з ОСОБА_3 було стягнуто на користь НДЕКЦ при УМВС 

України у Вінницькій області судові витрати за проведення судово-

дактилоскопічної експертизи, в розмірі 293,40 грн. 

Вироком Апеляційного суду Вінницької області від 10 липня 2014 року 

названий вище вирок Хмільницького міськрайонного суду Вінницької 

області від 12 травня 2014 року було змінено в частині стягнення з 

обвинуваченого процесуальних витрат – постановлено стягнути з 
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обвинуваченого процесуальні витрати за проведення судово-

дактилоскопічної експертизи в розмірі 293,40грн на користь держави. 

Мотивуючи своє рішення в цій частині, Апеляційний суд Вінницької області 

у своєму вироку зазначив, що згідно з ч. 2 ст. 124 КПК України 

документально підтверджені витрати на залучення експерта стягуються 

судом з обвинуваченого на користь держави [14]. 

Таке ж, по суті, порушення вимог закону допустив Біляївський 

районний суд Одеської області, який у резолютивній частині обвинувального 

вироку зазначив стягнути з обвинуваченого ОСОБА_1 на користь НДЕКЦ 

Головного управління МВС України в Одеській області витрати, пов’язані із 

залученням експерта в сумі 4 413,60 грн (чотири тисячі чотириста тринадцять 

гривень шістдесят копійок) [16]. 

Іншим вироком Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 

6 листопада 2014 року було визнано винним ОСОБА_2 у вчиненні злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, і призначено покарання із 

застосуванням ст. 71 КК України у виді 1 року і 1 місяця позбавлення волі. У 

мотивувальній частині цього вироку суд зазначив, що згідно з висновком 

експерта № 70/10-617 від 20 березня 2014 року вилучена в обвинуваченого 

рідина світло-коричневого кольору в кількості 2,0 мл є особливо 

небезпечним наркотичним засобом – опієм ацетильованим масою 1,8945 г, 

однак в резолютивній частині вироку суд не вирішив питання про стягнення 

з обвинуваченого на користь держави процесуальних витрат за проведення 

наркологічної експертизи, чим порушив вимоги п. 2 ч. 4 ст. 374 

КПК України. 

Втім, це порушення закону не було усунуто Апеляційним судом 

Дніпропетровської області під час постановлення ним свого вироку від 

14 січня 2015 року за результатами перевірки законності й обґрунтованості 

вказаного вище вироку Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 

6 листопада 2014 року [15]. 
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Матеріали практики свідчать й про інші порушення вимог закону при 

вирішенні судом питання про стягнення процесуальних витрат. Так, 

ухвалою колегії суддів судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ 

від 15 лютого 2011 року було змінено вирок Староміського районного суду 

м. Вінниці від 9 липня 2010 року, яким громадян М. О. та С. В. засуджено за 

вчинення злочинів, передбачених ст. 257, ч. 4 ст. 187 КК України і 

призначено покарання М. О. на підставі ст. 70 КК України (за сукупністю 

злочинів) у виді 8 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього 

майна, яке є власністю засудженого, С. В. – на підставі ст. 70 КК України 

(за сукупністю злочинів) – із застосуванням ст. 69 КК України у виді 4 років 

позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є власністю 

засудженого. 

Судом першої інстанції постановлено стягнути з М. О. та С. В. судові 

витрати в розмірі 8 601,25 грн за проведення трасологічних та балістичних 

експертиз солідарно. Вищий спеціалізований суд України з розгляду 

цивільних та кримінальних справ своєю ухвалою від 15 лютого 2011 року 

змінив вирок Староміського районного суду м. Вінниці від 9 липня 2010 року 

в частині стягнення із засуджених судових витрат за проведення експертиз, 

вказавши, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України в тому разі, коли у 

вчиненні злочину визнано винними декількох осіб, судові витрати 

підлягають стягненню у дольовій частці з кожного із засуджених, 

враховуючи при цьому ступінь вини кожного з них та їхній майновий стан. 

Ці положення слід було б законодавчо закріпити в чинному КПК України. 

На підставі вищенаведеного та з метою недопущення судами помилок в 

частині розподілу процесуальних витрат, які підлягають стягненню з 

декількох обвинувачених на проведення експертизи (експертиз) та залучення 

спеціаліста, стороною обвинувачення, слідчим суддею та судом, пропонуємо 

доповнити ст. 124 КПК України після частини другої новою частиною такого 

змісту:  
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«У разі ухвалення судом обвинувального вироку, яким визнано 

винними у вчиненні кримінального правопорушення декількох 

обвинувачених, суд стягує з кожного з обвинувачених процесуальні витрати 

у дольовій частці на користь держави документально підтверджені витрати 

на залучення експерта (експертів) та спеціаліста.  

У такому ж порядку підлягають стягненню процесуальні витрати у разі 

постановлення судом ухвали про звільнення від кримінальної 

відповідальності декількох осіб з підстав, передбачених законом.  

Суд вправі зменшити розмір процесуальних витрат, стягнутих з одного 

чи декількох обвинувачених або звільнити від їх оплати повністю або 

частково, враховуючи ступінь їх вини та майновий стан. У цьому разі 

відповідні витрати компенсуються за рахунок коштів Державного бюджету 

України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».  

Ще одним важливим питанням, що потребує вирішення у цьому 

розділі, є питання стягнення з обвинуваченого процесуальних витрат на 

залучення перекладача у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.  1 

ст. 122 КПК України, витрати, пов’язані із залученням перекладача, несе 

сторона кримінального провадження, яка залучила перекладача, крім 

випадків, встановлених цим Кодексом. Виняток із цього правила 

передбачено в ч. 2 ст. 122 КПК України, де зазначено, що витрати, пов’язані 

із залученням та участю перекладача для перекладу показань підозрюваного, 

обвинуваченого, потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої відкрито провадження, 

здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, 

передбаченому Кабінетом Міністрів України. Однак це також означає, що 

процесуальні витрати на залучення перекладача для перекладу показань 

свідка, який залучений стороною захисту, відшкодовуються підозрюваним, 

обвинуваченим, що, як вже зазначалося вище, суперечить засадам 

справедливості та рівності учасників кримінального провадження перед 

законом і судом. 
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Згідно з Постановою КМУ № 710 від 1 липня 1996 року «Про 

затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються 

до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні 

правопорушення, та виплати державним спеціальним установам судової 

експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і 

спеціалістів», винагорода за виконану роботу перекладачам сплачується, 

якщо така робота не є їх службовим обов’язком, а виплати компенсації 

(відшкодування) особі за відрив від звичайних занять і за проведену 

роботу проводяться за постановою (ухвалою) органу, який зробив виклик, 

у якій зазначаються вихідні дані для визначення суми винагороди. 

Виходить, що правовою підставою для виплати перекладачеві винагороди 

є винесена органом, який зробив виклик, постанови або ухвали, однак це 

суперечить положенням ст. 126 КПК України, згідно з якою питання щодо 

процесуальних витрат вирішується судом у вироку або ухвалою, тобто при 

вирішенні цих питань слід керуватися вимогами ч. 1 ст. 126 КПК України. 

Такий підхід законодавця є правильним, оскільки лише суд приймає 

остаточне рішення у справі і тільки він вправі об’єктивно і справедливо 

визначити розмір та розподіл процесуальних витрат, зокрема зменшити 

розмір цих витрат або звільнити від їх оплати, відстрочити та розстрочити 

процесуальні витрати (ч. 1 ст. 119 КПК України). Розглянемо приклад із 

судової практики. 

У вироку Корабельного районного суду м. Миколаєва зазначено, що в 

п. 3 ч. 2 ст. 69 КПК України передбачено право перекладача на одержання 

винагороди за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов’язаних із 

його залученням до кримінального провадження. 

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, перекладач 

ОСОБА_1 відповідно до ухвали слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС 

України в Миколаївській області від 3 червня 2015 року була залучена до 
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участі в кримінальному провадженні. Відповідно до наданого розрахунку 

затрати на здійснення перекладу (із врахуванням проїзду, компенсації 

заробітку) становили 147 грн. 

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зобов’язати 

Територіальне управління Державної судової адміністрації України в 

Миколаївській області здійснити виплату вартості послуг перекладача 

жестової мови Миколаївської обласної організації УТОГ (Українське 

товариство глухих) ОСОБА_1 за здійснення перекладу під час розгляду 

кримінального провадження за рахунок коштів Державного бюджету 

України, передбачених кошторисом на зазначені цілі, а Головне управління 

Державної казначейської служби України в Миколаївської області 

зобов’язати здійснити перерахування грошових коштів за надані послуги 

перекладача в розмірі 147 грн [17]. Як бачимо, у мотивувальній частині 

вироку суд вирішує питання про розмір процесуальних витрат, які мають 

бути компенсовані перекладачеві за надання ним послуг перекладу, виходячи 

з вартості перекладу та вартості проїзду.  

Ще одним надзвичайно актуальним питанням є відшкодування 

процесуальних витрат у разі винесення виправдувального вироку щодо 

обвинуваченого або закриття кримінального провадження за 

нереабілітуючими підставами, передбаченими законом. Науковець 

Ю. М. Дьомін зазначає, що при виправданні обвинуваченого за однією чи 

кількома статтями пред’явленого обвинувачення або при виключенні одного 

чи кількох епізодів обвинувачення процесуальні витрати в цій частині мають 

прийматися на рахунок держави [33, с. 50]. Такий підхід науковця до 

вирішення цього питання видається цілком логічним та справедливим. Адже 

загальновідомо, що особа вважається винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення лише на підставі обвинувального вироку суду, що набув 

законної сили. Натомість виправдувальний вирок підтверджує те, що особа 

вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення і не 

повинна нести жодних процесуальних витрат у зв’язку з безпідставним 
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притягненням її до кримінальної відповідальності. З огляду на зазначене, 

такий підхід до вирішення цього питання заслуговує на підтримку.  

Науковці В. Т. Нор та А. А. Павлишин вважають, що при закритті 

кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами немає жодних 

причин для того, щоб не стягувати з особи процесуальні витрати, понесені у 

зв’язку з розслідуванням щодо неї справи, яка пізніше була закрита за 

нереабілітуючими обставинами [65, с. 127–129]. Такий підхід науковців до 

вирішення цього питання також видається цілком логічним та справедливим. 

Адже наявність підстав для закриття кримінального провадження у цьому 

разі не свідчить про відсутність вини обвинуваченого, а навпаки, лише 

констатує те, що особа є винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення, а тому є всі правові підстави для стягнення з такої особи 

процесуальних витрат. Саме так ці питання вирішуються в чинному 

КПК України. Згідно з ч. 1 ст. 126 КПК України суд вирішує питання щодо 

процесуальних витрат у вироку суду або ухвалою. 

Підбиваючи підсумки проведеного в цьому розділі дослідження, 

зазначимо, що за загальним правилом стягнення процесуальних витрат 

відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства 

можливо лише з обвинуваченого (засудженого). Натомість із Державного 

бюджету України відшкодовуються або компенсуються окремі процесуальні 

витрати (витрати, пов’язані із залученням та участю перекладачів для 

перекладу показань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, цивільного 

позивача та цивільного відповідача, представника юридичної особи, щодо 

якої здійснюється провадження (ч. 2 ст. 122 КПК України), залучення 

стороною обвинувачення експертів спеціалізованих державних установ, а 

також проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду (ч.  1 

ст. 122 КПК України), витрати, пов’язані із зберіганням та пересиланням 

речей і документів (ч. 1 ст. 123 КПК України тощо). 

Питання про відшкодування та стягнення процесуальних витрат 

вирішується у вироку суду або ухвалою суду на підставі постанови (ухвали) 
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органу, який здійснював залучення особи до участі у кримінальному 

провадженні. При цьому суд зобов’язаний у своєму рішенні вказувати вид та 

розмір процесуальних витрат, що підлягають відшкодуванню (компенсації) 

(ст. 124–126, 374 КПК України). 

Згідно з ч. 2 ст. 126 КПК України сторони кримінального провадження, 

свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі мають право оскаржити судове 

рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх інтересів. 

Однак до цих осіб слід було б ввести ще й таких учасників кримінального 

провадження, як потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач, а 

також представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження, оскільки рішення щодо процесуальних витрат може 

заторкувати і їхні інтереси. З метою забезпечення прав і законних інтересів 

цих учасників кримінального провадження при вирішенні питання про 

відшкодування понесених ними процесуальних витрат, слід було б внести 

названих вище учасників кримінального провадження до переліку осіб, які 

наділяються правом на оскарження судового рішення щодо процесуальних 

витрат, шляхом внесення відповідних доповнень до ч. 2 ст. 126 КПК України. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Стягнення процесуальних витрат є процесом відшкодування 

затрачених державою та учасниками кримінального провадження коштів під 

час досудового розслідування та судового розгляду кримінального 

провадження. Відповідно до КПК України стягнення процесуальних витрат 

можливе з особи, яка буде визнана у судовому порядку винуватою у вчиненні 

кримінального правопорушення. У разі відсутності в обвинуваченого 

достатніх коштів, такі процесуальні витрати компенсуються за рахунок 

коштів Державного бюджету України. Стягнення процесуальних витрат 

відбувається за наявністю відповідно підстав, умов та порядку, визначеного 

законом.  
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Дослідження питання відшкодування обвинуваченим, засудженим 

потерпілому витрат на правову допомогу дає змогу зробити висновки, що 

кримінальне процесуальне законодавство не містить положення про 

встановлення максимально можливого розміру компенсації таких 

процесуальних витрат, що є певною прогалиною, яка за потреби може бути 

вирішена за допомогою інституту аналогії з цивільним процесуальним 

законодавством.  

Право на відшкодування витрат, пов’язаних із прибуттям до місця 

досудового розслідування чи судового розгляду кримінального провадження , 

мають лише ті учасники кримінального провадження, які виконують 

процесуальні функції за межами населеного пункту їхнього постійного місця 

проживання. Оскільки відшкодуванню підлягають лише ті процесуальні 

витрати, що будуть документально підтверджені, то окрім 

підтверджувальних документів про витрати на проїзд, оренду житла та 

добові, потрібно надати суду також документи, які підтверджують фактичне 

місце проживання особи. Такими документами можуть бути довідка з місця 

проживання, про склад сім’ї та реєстрацію, завірена копія договору найму 

житлового приміщення тощо. 

Вирішуючи питання про стягнення з обвинуваченого витрат на 

залучення експерта, суд має виходити із двох критеріїв: 1) хто призначав 

експертизу та за чиєю ініціативою вона проводилась, а також 2) чи входить 

виконання експертизи до сфери службових обов’язків залученого експерта. 

При вирішенні питання відшкодування процесуальних витрат у разі 

винесення виправдувального вироку щодо обвинуваченого або закриття 

кримінального провадження у зв’язку з нереабілітуючими підставами слід 

виходити з того, що особа вважається невинуватою, доки її вина у вчиненні 

певного кримінального правопорушення не доведена в судовому порядку. З 

огляду на це в разі виправдання обвинуваченого процесуальні витрати мають 

відшкодовуватися за рахунок держави. Натомість при закритті 

кримінального провадження за нереабілітуючими обставинами немає жодних 
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причин для того, щоб не стягувати з особи процесуальні витрати, понесені у 

зв’язку з розслідуванням щодо неї справи, яка пізніше була закрита за 

нереабілітуючими обставинами. Адже наявність підстав для закриття 

кримінального провадження у цьому разі не свідчить  про відсутність вини 

обвинуваченого, а навпаки, лише констатує те, що особа є винуватою, а тому 

є всі правові підстави для стягнення з такої особи процесуальних витрат.  
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ВИСНОВКИ 

 

Сучасний етап розвитку кримінального процесуального законодавства 

та практика його застосування свідчить про те, що багато кримінально -

процесуальних норм є бланкетними, а тому окремі кримінально-процесуальні 

питання потребують розширеного нормативно-правового регулювання. Це, 

насамперед, стосується інституту процесуальних витрат, адже немає жодних 

процесуальних витрат, правовий порядок визначення та стягнення яких 

повністю врегульовувався б КПК України.  

Дослідження теоретичних і практичних проблем реалізації інституту 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні дало можливість 

зробити такі висновки. 

1. Вивчено стан дослідження інституту процесуальних витрат у теорії 

кримінального процесу та проаналізовано праці вчених-процесуалістів, які 

стосуються теми дослідження. Позиції авторів щодо визначення розміру, 

відшкодування та стягнення процесуальних витрат мають дискусійний чи 

суперечливий характер, окремі питання залишились взагалі не дослідженими 

чи досліджені неповно. Завдяки аналізу інституту процесуальних витрат у 

теорії кримінального процесу частину недосліджених питань піддано аналізу, 

а також наведено додаткові аргументи щодо вирішення спірних питань. 

2. Історичний екскурс становлення та розвитку інституту 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні України засвідчив, що 

становлення цього інституту на теренах нашої  держави безпосередньо 

пов’язано з розвитком системи правосуддя, яка формувалась залежно від 

суспільно-політичних, економічних та інших факторів. 

3. За результатами дослідження сформульовано таке визначення 

процесуальних витрат – це передбачені кримінально-процесуальним 

законодавством витрати, пов’язані із здійсненням кримінального 

провадження, понесені органами досудового розслідування, прокуратури і 

суду та іншими учасниками кримінального провадження, які підлягають 
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відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету або стягуються з 

осіб, визнаних винуватими у вчиненні кримінального правопорушення.  

4. Класифікація процесуальних витрат може здійснюватися за такими 

критеріями: за суб’єктом, який зобов’язаний відшкодовувати витрати 

(держава; обвинувачена, засуджена особа; потерпілий, представник 

потерпілого, цивільний позивач, представник цивільного позивача, 

цивільний відповідач, представник цивільного відповідача); вид 

процесуальної діяльності, у зв’язку з якою ці витрати виникли (витрати, що 

утворилися у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій; інші витрати, 

які виникли під час здійснення кримінального провадження).  

5. З метою забезпечення рівності прав потерпілого та підозрюваного, 

обвинуваченого, створення рівних правових можливостей у здійсненні та 

захисті ними своїх прав та законних інтересів обґрунтована необхідність 

закріплення в кримінальному процесуальному законі випадків обов’язкової 

участі представника потерпілого-адвоката, якщо потерпілий в силу певних 

обставин (коли він є неповнолітнім, не володіє мовою, якою ведеться 

судочинство, має фізичні та психічні вади та інші випадки) не може повною 

мірою захистити свої права та законні інтереси. Обґрунтовується 

необхідність покладення в цих випадках оплати правової допомоги 

представника потерпілого-адвоката на державу. 

6. Витрати, пов’язані із прибуттям до місця досудового розслідування 

або судового провадження – це витрати підозрюваного, обвинуваченого, його 

захисника та представника потерпілого, що безумовно пов’язані із виїздом за 

межі населеного пункту постійного місця проживання. Розмір витрат 

потерпілого на участь представника-адвоката обумовлюють у договорі про 

надання правової допомоги, який укладають між потерпілим та адвокатом. 

Витрати представника потерпілого, пов’язані із прибуттям до місця 

досудового розслідування чи судового провадження , не враховуються до 

суми гонорару за надання правової допомоги, а оплачуються представнику 

додатково, про що обумовлюється у договорі між представником та 
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потерпілим. Окрім платного представництва інтересів потерпілого у 

кримінальному провадженні законодавство України визначає правову 

можливість представництва таких інтересів на безоплатній основі.  

7. Згідно з чинним законодавством вартість проведення експертиз, що 

призначаються у кримінальних провадженнях органами досудового 

розслідування, прокуратури та суду, визначається відповідно до нормативної 

вартості однієї експертогодини у державних спеціалізованих установах 

судової експертизи. 

Слід на законодавчому рівні окремо визначити порядок визначення 

вартості послуг перекладача та спеціаліста, яких залучено для проведення 

слідчих (розшукових) дій, та окремо вартість послуг перекладача, якому 

доручено здійснювати переклад. У першому випадку потрібно розраховувати 

розмір компенсації, виходячи з обчислення середньої заробітної плати, 

розрахованої відповідно до ч. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної 

плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 

1995 року № 100. Натомість у другому випадку необхідно встановити на 

законодавчому рівні ступінь складності перекладу тексту (як це передбачено 

щодо ступеня складності експертизи), враховуючи при цьому специфіку 

складності мови перекладу, зміст тексту та кількість буквених символів.  

Обґрунтовано висновок про те, що особа, яка звільнена від 

кримінальної відповідальності на підставах, передбачених законом, 

зобов’язана оплатити на користь держави витрати на проведення експертизи, 

оскільки вона визнається винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення.  

8. Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей та 

документів, необхідно поділяти на два види: 1) ті, що виникають у зв’язку з 

потребою у їх зберіганні; 2) ті, що зумовлені пересиланням речей і 

документів під час кримінального провадження.  

Усі речі та документи, що мають значення для встановлення істини у 

кримінальному провадженні, залежно від виду та групової приналежності, 
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мають зберігатися відповідно до законодавчо встановленого порядку, а 

витрати, пов’язані з їх зберіганням та пересиланням, мають бути відображені 

в обвинувальному акті, що скеровується прокурором до суду. До цих витрат, 

крім тих, які зазначені в п. 8 ч. 1 ст. 291 КПК України (розмір витрат на 

залучення експерта (у разі проведення експертизи під час досудового 

розслідування)), слід було б включити й інші види процесуальних витрат, які 

були здійснені під час досудового розслідування та підлягають 

відшкодуванню. У зв’язку із цим пропонуємо внести відповідні зміни до п. 8 

ч. 2 ст. 291 КПК України та викласти його в такій редакції: «вид та розмір 

процесуальних витрат, які були здійснені під час досудового розслідування». 

9. Обґрунтовано зазначити, що в новому КПК України правовою 

підставою для стягнення процесуальних витрат є не лише постановлення 

судом обвинувального вироку про визнання особи винуватою у вчиненні 

кримінального правопорушення, який набув законної сили, але й винесення 

судом ухвали про звільнення особи від кримінальної відповідальності. У 

зв’язку із цим до ч. 1 ст. 287 КПК України, яка визначає зміст клопотання 

прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності, слід було 

б внести доповнення такого змісту: «відомості про вид та розмір 

процесуальних витрат, які підлягають відшкодуванню (стягненню)».  

Своєю чергою, ч.1 ст. 372 КПК України під назвою «Зміст ухвали» слід 

було б доповнити положеннями такого змісту: «У мотивувальній частині 

ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

зазначається підстави та розмір процесуальних витрат, які підлягають 

стягненню (відшкодуванню), а в резолютивній частині цієї ухвали – на кого 

покладається відшкодування (стягнення) процесуальних витрат і в якому 

розмірі». 

10. Питання про відшкодування та стягнення процесуальних витрат 

вирішується у вироку суду або ухвалою суду на підставі постанови (ухвали) 

органу, який здійснював залучення особи до участі у кримінальному 

провадженні. При цьому суд зобов’язаний у своєму рішенні вказувати вид та 
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розмір процесуальних витрат, що підлягають відшкодуванню (стягненню) 

(ст. 124-126, 374 КПК України). 

Згідно з ч. 2 ст. 126 КПК України сторони кримінального провадження, 

свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі мають право оскаржити судове 

рішення щодо процесуальних витрат, якщо це стосується їхніх інтересів. 

Однак до цих осіб слід було б ввести ще й таких учасників кримінального 

провадження, як потерпілий, цивільний позивач та цивільний відповідач, а 

також представника юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне 

провадження, оскільки рішення щодо процесуальних витрат може 

заторкувати і їхні законні інтереси. З метою забезпечення прав і законних 

інтересів цих учасників кримінального провадження при вирішенні питання 

про відшкодування понесених ними процесуальних витрат слід було б 

включити названих вище учасників кримінального провадження до переліку 

осіб, які наділяються правом на оскарження судового рішення щодо 

процесуальних витрат шляхом внесення відповідних доповнень до ч . 2 

ст. 126 КПК України. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета, яка використовувалася при проведенні опитування працівників 

правоохоронних органів (слідчих), прокуратури та суду з метою з’ясування їх 

позиції щодо проблемних питань, які стосуються процесуальних витрат у 

кримінальному провадженні 

Шановні колеги! 

На кафедрі кримінального процесу Львівського державного університету 

внутрішніх справ проводиться соціологічне дослідження з проблеми 

«Процесуальні витрати у кримінальному провадженні». Воно включає з’ясування 

позиції практичних працівників кримінальної юстиції з низки найбільш 

актуальних питань. Для цього проводиться це АНКЕТУВАННЯ. Воно анонімне. 

Ваші відповіді сприятимуть повноті і всебічності дослідження, а тим самим 

правильному вирішенню відповідних питань. Тому просимо Вас уважно 

ознайомитись із запропонованими питаннями та дати на них відповіді, 

підкресливши, на Ваш погляд, правильний варіант. 

Дякуємо за участь в анкетуванні. 

Відомості про анкетованого 

Професія 

Посада 

Досвід роботи за спеціальністю 

Стать 

Вік 

Запитання 

1) Чи вважаєте Ви, що склад процесуальних витрат, який 

передбачений у ст. 118 КПК України, є повним та обґрунтованим? 

а) так; 

б) ні. 

2) Що слід розуміти під експертизою, яка виконується в порядку 

службового завдання?  
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а) якщо вона проведена експертом державної спеціалізованої установи в 

силу його службових обов’язків за рахунок коштів, що виділяються 

експертній установі з державного бюджету України; 

б) якщо вона проведена у робочий час; 

в) Ваш варіант. 

3) Чи достатньо у кримінальному процесуальному законодавстві 

України регламентується порядок відшкодування процесуальних 

витрат? 

а) так; 

б) ні. 

4) Чи достатньо у КПК України врегульовано порядок стягнення 

процесуальних витрат? 

а) так; 

б) ні. 

5) Що слід розуміти під експертизою, яка виконується не в порядку 

службового завдання?  

а) якщо вона виконувалась не за рахунок коштів з державного бюджету 

України і відповідно такі експерти мають право одержувати винагороду за її 

проведення; 

б) якщо відповідний експерт проводив експертизу не в робочий час, 

тобто після закінчення робочого дня чи у вихідний; 

в) важко сказати. 

6) Чи слід відносити до процесуальних витрат витрати органу 

досудового розслідування, які пов’язані із виконаною роботою у 

конкретному кримінальному провадженні? 

а) так; 

б) ні. 

7) Чи повинен суд вказувати точну суму винагороди за роботу 

перекладача та спеціаліста? 

а) так; 
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б) ні. 

8) Чи обґрунтованою є відсутність законодавчої регламентації 

порядку визначення розміру та відшкодування витрат, пов’язаних із 

пересиланням речей та документів? 

а) так; 

б) ні. 

9) Хто уповноважений укладати від імені органу досудового 

розслідування, прокурора чи суду договір (інший документ) про 

перевезення речових доказів та визначати умови надання послуг і 

порядок їх оплати? 

а) слідчий; 

б) прокурор; 

в) начальник слідчого відділення; 

г) суддя; 

д) важко сказати. 

10) Чи необхідно завчасно укладати договори між органом досудового 

розслідування, прокурора чи суду та підприємством, яке надає послуги 

по зберіганню та пересиланню речей та документів, у яких відображати 

умови перевезення та зберігання, а також порядок визначення розміру 

та відшкодування витрат за відповідні послуги?  

а) так; 

б) ні; 

в) важко сказати. 

 

Дякуємо за щирі відповіді і допомогу у нашому дослідженні. 
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Додаток Б 

Результати опитування за спеціальною анкетою, яка використовувалася при 

проведенні опитування працівників правоохоронних органів (слідчих), 

прокуратури та суду з метою з’ясування їх позиції щодо проблемних питань, які 

стосуються процесуальних витрат у кримінальному провадженні 

№ Запитання 

Ваш варіант 

так ні інше  

1 

 
Чи вважаєте Ви, що склад 
процесуальних витрат, який 
передбачений у ст. 118 КПК 
України, є повним та 
обґрунтованим? 
 

8% 92% 

 

2 
Що слід розуміти під 
експертизою, яка виконується в 
порядку службового завдання? 

  

 
89% – якщо вона проведена 
експертом державної 
спеціалізованої установи в силу 
його службових обов’язків за 
рахунок коштів, що виділяються 
експертній установі з державного 
бюджету України; 
11% – якщо вона проведена у 
робочий час 
 

3 

 
Чи достатньо у кримінальному 
процесуальному законодавстві 
України регламентується 
порядок відшкодування 
процесуальних витрат? 
 

12% 88%  

4 

 
Чи достатньо у КПК України 
врегульовано порядок стягнення 
процесуальних витрат? 
 

34% 66%  

5 
Що слід розуміти під 
експертизою, яка виконується не 
в порядку службового завдання? 

  

 
73% – якщо вона виконувалась не 
за рахунок коштів з державного 
бюджету України і відповідно такі 
експерти мають право одержувати 
винагороду за її проведення; 
24% – якщо відповідний експерт 
проводив експертизу не в робочий 
час, тобто після закінчення 
робочого дня чи у вихідний; 
3% – важко сказати 
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6 

 
Чи слід відносити до 
процесуальних витрат витрати 
органу досудового 
розслідування, які пов’язані із 
виконаною роботою у 
конкретному кримінальному 
провадженні? 
 

81% 19%  

7 

 
Чи повинен суд вказувати точну 
суму винагороди за роботу 
перекладача та спеціаліста? 
 

97% 3%  

8 

 
Чи обґрунтованою є відсутність 
законодавчої регламентації 
порядку визначення розміру та 
відшкодування витрат, 
пов’язаних із пересиланням 
речей та документів? 
 

65% 35%  

9 

 
Хто уповноважений укладати від 
імені органу досудового 
розслідування, прокурора чи 
суду договір (інший документ) 
про перевезення речових доказів 
та визначати умови надання 
послуг і порядок їх оплати? 
 

  

22% – слідчий; 
11% – прокурор; 
0% – начальник слідчого 
відділення; 
0% – суддя; 
67% – важко сказати 
 

10 

 
Чи необхідно завчасно укладати 
договори між органом 
досудового розслідування, 
прокурора чи суду та 
підприємством, яке надає 
послуги по зберіганню та 
пересиланню речей та 
документів, у яких відображати 
умови перевезення та зберігання, 
а також порядок визначення 
розміру та відшкодування витрат 
за відповідні послуги? 
 

87% 10% 3% – важко сказати 
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Додаток В 

 

Вказівка на процесуальні витрати у пам’ятках права  

  

Назва нормативно-

правового акта 

Терміни, які 

позначають 

поняття 

«процесуальні 

витрати» 

Види процесуальних витрат 

«Руська Правда» 

«віра», «напіввіра», 
«дика віра», 

«урок», «продаж», 

«помічне», 
«залізне» 

------------ 

«Права, за якими 
судиться малоросійський 

народ» 1743 року 
судові витрати 

1) оплата послуг писарів, 

канцеляристів за виписки з судових 
документів; 

2) оплата праці возного за вручення 
судових документів з визначенням 
суми витрат за кожну версту дороги;  

3) огляд;  
4) винагорода свідка, який прибув 

свідчити у суді 

Статут кримінального 

судочинства 

 

судові витрати 

1) кошти на дорожні витрати осіб, які 
відправлялися для проведення 
слідчих дій; 2) винагорода експертів, 

перекладачів свідків та інших осіб, 
які залучалися до участі у процесі; 

3) витрати на зберігання пересилання 
і дослідження речових доказів; на 
проведення хімічних і технічних 

досліджень; на друк у відомостях 
різних оголошень 

Положення про 

народний суд 
Української Радянської 

Соціалістичної 

Республіки 

судові витрати 

судові витрати у кримінальних 

справах не стягувалися, але судам 
належало право присуджувати на 
користь виправданої сторони 

понесені нею збитки і витрати 

Кримінально-
процесуальний кодекс 

Української 
Соціалістичної 

Радянської Республіки 
1922 р. 

судові кошти 

судові кошти складаються: 1) із сум, 
виданих свідкам, експертам і 

перекладачам; 2) із сум, витрачених 
на зберігання, пересилання і 
дослідження речових доказів; 3) з 

інших непередбачених витрат, що їх 
зробив суд на дану справу 
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Кримінально-
процесуальний кодекс 

УРСР 1927 р. 
судові кошти 

судові кошти складаються: 1) із сум, 
виданих свідкам, потерпілим, 

експертам, перекладачам і понятим; 
2) із сум, витрачених на зберігання, 
пересилання і дослідження речових 

доказів та інших витрат на вчинення 
дізнання і досудового слідства; 3) з 

інших непередбачених витрат, що їх 
зробив суд на дану справу 

Кримінально-
процесуальний кодекс 

УРСР 1960 р. 
судові витрати 

судові витрати складаються: 
1) із сум, що видані і мають бути 

видані свідкам, потерпілим, 
експертам, спеціалістам, 

перекладачам і понятим; 2) із сум, 
витрачених на зберігання, 
пересилання і дослідження речових 

доказів; 3) з інших витрат, що їх 
зробили органи дізнання, досудового 

слідства і суд при провадженні у 
кримінальній справі 
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Додаток Г 

Довідка 

Про впровадження та апробацію результатів  
дисертаційного дослідження Поліщак Наталії Ігорівни 

на тему «Процесуальні витрати у кримінальному провадженні України» 
 

Правова держава, яка розбудовується в Україні, потребує відповідних 

механізмів захисту особи від злочинних посягань, які зміцнювали б гарантії 

забезпечення прав, свобод і законних інтересів будь-якого суб’єкта 

кримінального провадження. У зв’язку із цим постає досить важлива 

проблема процесуальних витрат у кримінальному судочинстві як частини 

витрат держави на боротьбу зі злочинністю, що можуть бути їй 

відшкодовані.  

Дисертаційне дослідження Поліщак Н. І. має практичне спрямування. 

Сформульовані в роботі висновки, пропозиції та рекомендації можуть бути 

використані у практичній діяльності правоохоронних органів, зокрема 

слідчих працівників. Здебільшого слідчі під час розслідування кримінальних 

проваджень не визначають розміру витрат, пов’язаних із зберіганням і 

пересиланням речей і документів, а при складенні та скеруванні 

обвинувального акта в суд не зазначають розміру процесуальних витрат. 

Впровадження результатів дисертаційного дослідження Поліщак Н. І. у 

діяльність працівників поліції дозволить уникнути труднощів при визначенні 

розміру окремих видів процесуальних витрат. 
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Додаток Д 

АКТ 

__________ м. Львів № ____  

про впровадження результатів 

дисертації Поліщак Наталії Ігорівної 
на тему «Процесуальні витрати у 
кримінальному провадженні», 

поданої на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.09 – 
кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність, в 
освітній процес Львівського 

державного університету внутрішніх 
справ 

Уклала експертна комісія з виявлення, узагальнення та впровадження 

позитивного досвіду роботи у складі: 

начальника відділу організації наукової роботи, кандидата 

юридичних наук, майора поліції Павлик Л. B.; 

начальника навчально-методичного відділу, кандидата 

юридичних наук, полковника поліції Строцького Р. Є.; 

декана факультету № 1 кандидата юридичних наук, доцента, 

полковника поліції Авраменка О. В.; 

завідувача кафедри кримінального процесу факультету № 1, 

кандидата юридичних наук, доцента, підполковника поліції Хитри А. Я. 

Комісія відповідно до наказу по університету від 24 вересня 2012 р. 

№ 431 склала цей акт про те, що в освітньому процесі Львівського 

державного університету внутрішніх справ при підготовці та проведенні 

лекцій та семінарських занять використовуються теоретичні положення 

дисертації Поліщак Н. І. на тему «Процесуальні витрати у кримінальному 

провадженні», викладені у вигляді фахових статей у збірниках наукових 

праць та основних положень і висновків, оприлюднених на міжнародних і 

всеукраїнських науково-практичних конференціях, а саме: 
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1. Поліщак Н. І. Генезис інституту судових витрат в кримінальному 

провадженні / Н. І. Поліщак // Електронне наукове видання «Порівняльно-

аналітичне право». – 2015. – № 4. – С. 401–405. 

2. Полищак Н. И. Судебные издержки в уголовном процессе Украины: 

понятие и структура / Н. И. Полищак // Уголовная юстиция. – 2015. – 

№ 2 (6). – С. 47–52. 

3. Поліщак Н. І. Щодо питання компенсації витрат на правову допомогу 

захисника в кримінальному провадженні / Н. І. Поліщак // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер. «Юридичні науки». – 2015. – 

Т. 4 , №  5 .  – С .  82–88. 

4. Поліщак Н. І. Щодо питання про стягнення витрат, пов’язаних із 

прибуттям та викликом осіб до місця досудового розслідування обо судового 

провадження / Н. І. Поліщак // Науковий журнал «Право і суспільство». – 

2015. – № 6-2. – С. 170–175. 

5. Полищак Н. И. Определение размера и возмещения расходов, 

связанных с привлечением потерпевших, свидетелей, экспертов, 

специалистов и переводчиков / Н. И. Полищак // Legea si viata. – 2016. – № 3. 

– С. 46–50. 

6. Поліщак Н. І. Визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із прибуттям та викликом осіб до місця досудового розслідування 

обо судового провадження / Н. І. Поліщак // Наше право. – 2016. – № 1. – 

С. 134–139. 

7. Поліщак Н. І. Особливості стягнення процесуальних витрат на правову 

допомогу потерпілому у кримінальному провадженні / Н. І. Поліщак // Наше 

право. – 2016. – № 2. – С. 137–143. 

8. Поліщак Н. І. Визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із пересиланням речей та документів / Н. І. Поліщак // Право.UA. 

2016. – № 1. – С. 101–106. 

9. Поліщак Н. І. До питання визначення поняття судових витрат у 

кримінальному процесі України / Н. І. Поліщак // Актуальні питання 
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досудового розслідування та сучасні тенденції розвитку криміналістики : 

матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 грудня 2014 р.). – Х. : 

ХНВУС, 2014. – С. 201–204. 

10. Поліщак Н. І. Щодо питання нормативного закріплення та 

регулювання інституту судових витрат у кримінальному провадженні за 

КГЖ зарубіжних держав / Н. І. Поліщак // Тенденції та пріоритети 

реформування законодавства України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 

(м. Одеса, 2–3 жовтня 2015 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2015. – 

С. 89–92. 

11. Поліщак Н. І. До питання визначення змісту процесуальних 

витрат, пов’язаних із зберіганням та пересиланням речей і документів / 

Н. І. Поліщак // Правова держава: сучасні тенденції та передумови її 

розбудови в України : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – 

Тернопіль, 2015. – С. 48–51. 

12. Поліщак Н. І. Проблемні питання участі понятих та 

відшкодування витрат, пов’язаних із їх залученням у кримінальному 

провадженні / Н. І. Поліщак // Законодавство України: історія розвитку, 

соціальна обумовленість, якість, застосування та вдосконалення  : тези доп. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 4–5 грудня 2015 р.) / за заг. ред. 

Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 210–214. 

13. Поліщак Н. І. Процесуальні витрати, які пов’язані із залученням 

спеціалістів та експертів / Н. І. Поліщак // Актуальні питання розвитку та 

взаємодії публічного та приватного права : матер. Міжнар. наук.-практ. 

конф. (м. Львів, 18–19 березня 2016 р.). – Львів : Західноукр. організація 

«Центр правничих ініціатив», 2016. – С. 39–42. 

14. Поліщак Н. І. Визначення розміру та відшкодування витрат, 

пов’язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів / Н. І. Поліщак 

// Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку : матер. 

Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25–26 березня 2016 р.). – 
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Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016. – 

С. 125–128. 

15. Поліщак Н. І. Процесуальні витрати, які складаються з 

втраченого заробітку чи витрат у зв’язку із відривом від звичайних занять / 

Н. І. Поліщак // Громадське суспільство в Україні: проблеми забезпечення 

правотворчої діяльності : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1–2 квітня 

2016 p.). – X. : Східноукр. наук. юрид. організація, 2016. – С. 84–88. 

На підставі проведеного аналізу комісія дійшла висновку, що наукові 

праці Поліщак Н. І. містять науково обґрунтовані теоретичні положення, 

практичні пропозиції та рекомендації, а також можуть використовуватись в 

освітньому процесі при викладанні навчальних дисциплін «Кримінальний 

процес», «Теоретичні проблеми кримінального судочинства», 

«Правозастосування», «Доказування в кримінальному процесі». 

 

 

 

 

 


